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“Conectar pessoas e tecnologia para o desenvolvimento da sociedade”  

 Propósito Transformador Massivo  

 BB Tecnologia e Serviços 

 



  

2 
 
 
 

Relatório Anual de Ações de Responsabilidade Socioambiental – 2016 

Ação Objetivo Status 

Conscientização 

Socioambiental 

Campanhas e publicações na Intranet Corporativa, 

envolvendo os temas cidadania no ambiente de trabalho, 

consumo consciente, consumo racional de água, eficiência 

operacional no uso de energia e racionalização no uso do 

papel; Campanhas como: Outubro Rosa, Novembro Azul, 

BBTS no Combate ao Aedes Aegypti. 

Ao longo de 2016, foram publicadas 46 novas matérias na Intranet 

Corporativa envolvendo os temas: integração e cidadania no 

ambiente de trabalho, investimento social, saúde e qualidade de 

vida, voluntariado, consumo consciente, descarte responsável, 

consumo racional de água, eficiência operacional no uso de energia 

e racionalização no uso do papel. Os temas são relacionados aos 

objetivos estratégicos, abordados em ciclo anual, conforme a época 

do ano e outros fatores. 

Doação e troca de livros – 

UniBBTS Solidária 

Os livros ficaram disponíveis no Setor de Desempenho e 

Desenvolvimento da GGP e cada empregado tem a 

oportunidade de trocar e doar livros. 

Mais de 50 livros arrecadados para a biblioteca física da UniBBTS. 

Doação de Água Mineral – 

UniBBTS Solidária 

Ação realizada na Unidade Rio de Janeiro. As doações feitas 

pelos empregados da BBTS foram encaminhadas para os 

moradores das cidades atingidas pela tragédia do Rio 

Doce/MG. 

Resultou em 785 litros de água arrecadados em duas semanas de 

campanha. 

Patrocínio ao Instituto 

Ideal Brasil 

Contrato de patrocínio DGCO nº 00187/2015 para estímulo à 

prática esportiva entre jovens de baixa renda. 

Realizado conforme NT 2016/211 – Presi/Sec de 23 de maio de 

2016, prevendo recursos para 2016 e 2017. 

Parceria entre BBTS e 

Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e 

Adolescente (FIA) 

Doação para o projeto “Faça Mais Bonito Ainda”, da 

instituição COMBACIN – Conselho de Moradores do Bairro 

Cidade Nova, no município de Valente (BA) 

Nota Técnica 2016/565 – Presi/Difis de 01 de dezembro de 2016. 
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Empresa Cidadã – 

Certificado criado pelo 

Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado 

do Rio de Janeiro (CRC-RJ) 

Garantir que as informações contábeis e socioambientais 

divulgadas no relatório anual da BBTS são de qualidade e 

atendem ao padrão estabelecido. 

A BBTS recebeu pelo 2º ano seguido o certificado de Empresa 

Cidadã pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio 

de Janeiro.  

Este reconhecimento demonstra que as ações da Empresa no 

contexto de RSA são abrangentes, plenas e efetivas. 

Portal do Voluntariado A BBTS passou a integrar o Programa Voluntariado BB, de 

portal de internet específico para a promoção do 

Voluntariado no Conglomerado Banco do Brasil. A BBTS foi a 

empresa do Grupo pioneira neste movimento, que já foi 

estendido para outras empresas do Grupo, como a 

BrasilPrev. 

Atualmente, a Empresa encontra-se com a marca de 159 (cento e 

cinquenta e nove) membros cadastrados como voluntários no 

Portal do Voluntariado do BB. 

Doação de equipamentos 

pró dados 

Doação de equipamentos pró dados a entidades do terceiro 

setor está alinhada às atribuições elencadas no Acordo de 

Cooperação Técnica entre a FBB e a BBTS, firmado em 10 de 

dezembro de 2015. 

Ambas parceiras da FBB, que trabalham com inclusão digital 

e metarreciclagem. (Instituto Nova Ágora de Cidadania – 

INAC e Programando o Futuro). 

Nota Técnica 512/2016 PRESI – Foram destinados à doação 458 

(quatrocentos e cinquenta e oito) microcomputadores para o e 

Instituto Nova Ágora de Cidadania e 95 (noventa e cinco) 

equipamentos para a entidade Programando o Futuro.  

 

 

 


