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Sustentabilidade
A sustentabilidade está incorporada em
nossa estratégia, que tem por premissa a
integração da geração de valor econômico
à transparência, à governança corporativa
e à responsabilidade socioambiental. 
No Banco do Brasil, buscamos
constantemente a adoção das melhores
práticas de mercado, que permitem
ações de antecipação e de gerenciamento
de riscos e oportunidades. Para que
as nossas diretrizes estejam alinhadas
com as demandas do mercado e dos
nossos públicos, procuramos entender
os contextos global e nacional e avaliar
os impactos aos quais estamos expostos.

Assim, em resposta aos desafios e às
oportunidades em sustentabilidade,
incorporamos em nossos negócios e
processos diversos aspectos, como
os fatores ambientais, sociais e de
governança (ASG).
Essas premissas estão materializadas
em nosso Plano de Sustentabilidade
- Agenda 30 BB e em nossos 10
Compromissos de Longo Prazo em
Sustentabilidade, com metas a serem
implementadas no curto, médio e longo
prazos, que envolvem as frentes de
Negócios Sustentáveis, Investimento

Compromissos com um futuro Sustentável | Sustentabilidade

Responsável e Gestão ASG.
O comprometimento com essa
agenda nos permite evoluir e obter
reconhecimentos em índices, rankings
e ratings de sustentabilidade globais e
nacionais, os quais reforçam nossa posição
de destaque no tema.
Como destaque apresentamos a nossa
Carteira de Negócios Sustentáveis, que
compreende o montante das operações/
linhas de crédito destinadas a financiar
atividades e/ou segmentos que possuem
impactos socioambientais positivos.

No Banco do
Brasil, buscamos
constantemente a
adoção das melhores
práticas de mercado,
que permitem ações
de antecipação e de
gerenciamento de
riscos e oportunidades.
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Total: 282,1 bilhões
3.106 mil operações

Carteira de Negócios
Sustentáveis
Majoritariamente
Alta/Transformacional

Negócios
Sociais

47,8%

(R$ - bilhões)
Posição: Set/2021

R$ 134,78 bilhões
Agricultura de
Baixo Carbono

Boas Práticas
Socioambientais

15,0%

Empresarial

26,3%

R$ 42,23 bilhões

11,0%

R$ 74,08 bilhões

R$ 30,99 bilhões

Agricultura de Baixo Carbono

Negócios Sociais
Governo

51,58

Custeio Plantio Direto

35,01

Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies)

47,09

Programa ABC

7,23

Minha Casa Minha Vida

20,78

Emergencial Covid

15,00

Demais

0,33

Boas Práticas Socioambientais
Pronaf Mais Alimentos

37,25

Investimentos

18,21

PCA/Moderagro

9,70

Pronaf Custeio

7,48

Pronaf Investimento

1,44

Empresarial
Empresarial

Adicionalidade /
Contribuição para
a Sustentabilidade

Confira a
avaliação
completa:

30,99

Alta/Transformacional
Moderada/Efetiva
Limitada/Transitória

Parecer de
Segunda Opinião
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Para garantir ainda mais confiabilidade
e robustez à carteira, revisamos
periodicamente as linhas de crédito e
operações que a compõem, incluindo
novas linhas, e tendo como base
metodologias nacionais e internacionais.
Pela segunda vez, submetemos esta
revisão à avaliação independente da
Sitawi, que emitiu segunda opinião a
partir do alinhamento das operações
de crédito com padrões internacionais
para avaliação de projetos e negócios
sustentáveis, como o The Green Bond
Principles e The Social Bond Principles,
entre outros, atribuindo um rating (de
A a C), de acordo com as adicionalidades
sociais e ambientais verificadas para
cada linha. 
Como resultado, as operações obtiveram
classificação majoritária de alta
adicionalidade (rating A), evidenciando
que possuem contribuição positiva e
transformacional para o desenvolvimento
sustentável e para a transição para uma
economia de baixo carbono e inclusiva.

Atingimos, ao fim de setembro de 2021,
R$ 282,1 bilhões em operações de crédito
sustentáveis, crescimento de 19% em
12 meses, com destaque à agricultura
sustentável (26%), explicado pelo
aumento de 65% na agricultura de baixo
carbono e a evolução na contratação do
custeio plantio direto de 87% nos últimos
12 meses. Destaque também para o
desembolso de mais de R$ 8,1 bilhões
no pronampe durante o trimestre. 
Este montante foi contratado em
linhas de crédito com elevada
adicionalidade ambiental e/ou social,
ou destinada a financiar atividades e/
ou segmentos que possuem impactos
socioambientais positivos, para os
setores de energias renováveis, eficiência
energética, construção, transporte
e turismo sustentáveis, água, pesca,
floresta, agricultura sustentável,
gestão de resíduos, educação, saúde
e desenvolvimento local e regional,
reforçando nosso papel transformador no
desenvolvimento do país e para garantir
um futuro cada vez mais sustentável.

Banco do Brasil S.A.
Gerência Sustentabilidade Empresarial
sustentabilidade@bb.com.br
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