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“Conectar pessoas e tecnologia para o desenvolvimento da sociedade”  

 Propósito Transformador Massivo  

 BB Tecnologia e Serviços 
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Relatório Anual de Ações de Responsabilidade Socioambiental – 2017 

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 de prevenção ao câncer de mama 

(Outubro Rosa) e câncer de próstata (Novembro Azul). 

Ações realizadas com meta anual de 01 (uma) publicação a cada 

bimestre, totalizando 06 (seis) matérias anuais. 

Venda de tíquetes do 

McDia Feliz em prol da 

Abrace 

Participação da campanha McDia Feliz em prol da Abrace – 

Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças 

Portadoras de Câncer e Hemopatias. 

Os empregados da BBTS, adquiriram 427 tíquetes. Totalizando R$ 

6.618,50 que foram repassados do Mc Donald´s diretamente para a 

Abrace. 

Doação uniformes BBTS, 

descaracterizados e sem 

condições de uso 

funcional. 

Recolhimento de uniformes usados devolvidos durante o ano 

pelos empregados BBTS para posterior doação. 

Atentamos para o fato de que todos os uniformes doados 

foram descaracterizados, o que é necessário para garantir que 

a marca da Empresa não esteja sendo utilizada por pessoas 

que não fazem parte do quadro funcional da BBTS, evitando 

assim, riscos de imagem e fraudes. 

A doação foi destinada à Fundação Abrinq. 

Doação de tíquetes do 

McDia Feliz para a Casa 

Azul – Felipe Augusto 

Empregados da BBTS realizaram a doação de tíquetes para 

proporcionar às crianças assistidas pela Casa Azul um dia de 

lanche no Mc Donald’s do Taguatinga Shopping 

Os empregados da BBTS, doaram 264 tíquetes às crianças da Casa 

Azul. 

Patrocínio de Marketing 

Desportivo 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. 

Patrocínio de Marketing 

Desportivo ao Instituto 

Ideal Brasil 

Patrocínio de Marketing Desportivo ao Instituto Ideal Brasil 

(distribuição orçamentária de até R$ 139.000,00 para 2017 e 

até R$ 105.000,00 para 2018) 

Realizado conforme NT 2017/104 – Presi de 11 de julho de 2017, 

prevendo recursos para 2017 e 2018. 

http://mcdiafeliz.org.br/
http://mcdiafeliz.org.br/
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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 3º 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. 

Parceria BBTS e BB para o 

Circuito Banco do Brasil de 

Corrida 

Entre os meses de agosto e novembro de 2017, o Banco do 

Brasil promoveu oito corridas pelo País para incentivar a 

prática esportiva. O Circuito Banco do Brasil de Corrida incluiu 

percursos de 5km e 10km para maiores de 16 anos e a 

distância de 1km para que adultos e crianças participem juntos 

e compartilhem essa experiência em família. 

Em parceria da BBTS com o BB, os empregados da BBTS participaram 

com 62,5% de desconto sobre o valor das inscrições, o mesmo 

percentual concedido para os funcionários do Banco do Brasil. As 

inscrições foram realizadas na página oficial do circuito. 

BBTS, CISCO e FBB firmam 

parceria técnico 

educacional 

A BBTS, a Cisco Systems e a Fundação Banco do Brasil (FBB) 

firmaram Acordo de Cooperação Técnica para a abertura da 

Academia Fundação BB. A parceria entre as instituições 

consiste na oferta de cursos de formação técnica na área de 

redes de comunicação de dados, por meio do Programa Cisco 

Networking Academy. A iniciativa oferece, em uma única 

plataforma de aprendizagem on-line, cursos técnicos gratuitos 

e preparatórios profissionalizantes. 

A Academia Cisco disponibiliza uma plataforma de capacitação de TI 

que traz grande valor agregado para a BBTS e para todo o 

Conglomerado, fortalecendo os conhecimentos técnicos dos 

empregados por meio de uma base consolidada e reconhecida 

mundialmente.  

Esta ação integra a BBTS, ainda mais, ao hall dos parceiros 

estratégicos da Fundação BB, além de ampliar ainda mais as 

possibilidades de atuação dos voluntários da Empresa. 

 

 


