10 compromissos do BB
para um mundo
mais sustentável

10 Compromissos
Negócios Sustentáveis

do BB com a sustentabilidade
O mercado financeiro tem função essencial para impulsionar o crescimento
econômico em bases sustentáveis. Atentos ao nosso papel transformador na
sociedade, temos uma longa e sólida trajetória em sustentabilidade, gerando
valor para os nossos públicos de relacionamento e meio ambiente.

Investimento Responsável

Desde 2005 temos um Plano de Sustentabilidade – Agenda 30 BB,
instrumento fomentador de práticas e negócios sustentáveis no Banco. E para
continuarmos como protagonistas na busca por um mundo cada vez mais
sustentável, lançamos 10 Compromissos com metas até 2030, em
alinhamento aos objetivos globais (Acordo de Paris e Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável – ODS).

Gestão ASG

Negócios Sustentáveis
Ajudar nossos clientes na
transição para um portfólio
mais sustentável

Gestão ASG

Investimento Responsável

Aumentar matriz energética
limpa, reduzir emissões,
promover maior diversidade
entre colaboradores, garantir
práticas robustas de
governança

Contribuir para que
investidores direcionem
recursos para companhias que
entregam externalidades
socioambientais positivas

Negócios Sustentáveis

1

Fomento à Energia Renovável:
Atingir
saldo de

R$

Ajudar nossos clientes na
transição para um portfólio
mais sustentável

2

4

R$

20 bilhões

em operações de crédito até 2025
*Agricultura, cultura, defesa civil, educação, eficiência energética e iluminação pública, esporte
e lazer, infraestrutura viária, limpeza pública, meio ambiente, mobilidade urbana, saúde,
segurança e vigilância sanitária

3

até 2025

Agricultura Sustentável:
Atingir saldo de

R$

Eficiência Estadual
e Municipal*:
Desembolsar

15

bilhões

125

bilhões

até 2025

Fomento
ao Empreendedorismo:

1 milhão

de empreendedores até 2025

5

Atingir saldo de

R$

20bilhões

em Fundos ASG até 2025

Investimento Responsável

Realizar avaliação ASG em

Contribuir para que
investidores direcionem
recursos para companhias que
entregam externalidades
socioambientais positivas

100

%

de ativos aplicáveis sob
gestão por meio da BBDTVM
até 2022
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Originar

R$

30bilhões

em recursos sustentáveis
para o BB e para os clientes
do Banco até 2030

7

Compensar

100
%
90
%

das emissões diretas de GEE
do BB a partir de 2021

Adquirir

de energia
renovável até 2024

Reduzir as emissões diretas
de GEE em

30
8

% até 2030

Alcançar um índice de

30
%
23
%

de mulheres e
de funcionários pretos e pardos

em cargos de liderança até 2025

9

Alcançar

17 milhões

de clientes com alta maturidade digital até 2025

10

Investir

R$

1 bilhão

em educação, cuidado com meio ambiente,
inclusão socioprodutiva, incentivo ao
voluntariado e tecnologias sociais
por meio da Fundação Banco do Brasil até 2030

Gestão ASG
Aumentar matriz energética
limpa, reduzir emissões,
promover maior diversidade
entre colaboradores, garantir
práticas robustas de
governança

Seja o protagonista
de um mundo
mais sustentável.

Clique aqui
e conheça nosso Plano de Ação para
um futuro sustentável - Agenda 30 BB
ou acesse
bb.com.br/sustentabilidade

Pra tudo
que você
imaginar.

