#Pública

Contribuições a Associações
Em 2020, contribuímos com R$ 43.013 milhões para entidades que atuam na defesa de causas de nosso interesse, associações
comerciais e grupos isentos de impostos. Esse valor corresponde a 0,027% da receita bruta do Banco do Brasil (BB).
Total de Contribuições (R$ mil)
Entidades que atuam na defesa de causas de nosso
interesse
Campanhas / organizações / candidatos políticos locais,
regionais ou nacionais
Associação comercial e grupos isentos de impostos
Outros (por exemplo, gastos relacionados à contagem
de votos ou referendos)
Contribuição total

2017

2018

2019

2020

24.131

18.314

33.805

40.709

0

0

0

0

1.951

2.089

2.129

2.304

0

0

0

0

26.082

20.403

35.933

43.013

As contribuições mais relevantes em 2020 totalizaram R$ 40.998 milhões (95% do total) e foram destinadas para as seguintes
entidades:
•

Federação Brasileira de Bancos (Febraban) – principal entidade representativa do setor bancário brasileiro, é uma
associação sem fins lucrativos que tem o compromisso de fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a sociedade
e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País (https://portal.febraban.org.br) – R$ 38,6
milhões.

•

Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) - apoia e atua no mercado de cartões
desde 1971 para um desenvolvimento sustentável do setor e tem por objetivo representar o setor de meios eletrônicos de
pagamento, assegurando os interesses dos seus associados e contribuindo para o desenvolvimento do mercado e da
sociedade (https://www.abecs.org.br/) – R$ 1,3 milhão.
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•

Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) – tem por objetivo defender os direitos e
interesses das entidades associadas, colaborar para o desenvolvimento e estimular o aperfeiçoamento do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE, do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, do Sistema de Financiamento
Imobiliário - SFI e do Sistema Financeiro Nacional – SFN (https://www.abecip.org.br/) – R$ 1 milhão.

Essas instituições têm o objetivo de fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a sociedade, bem como contribuir para o
desenvolvimento econômico e social do País e influenciar atividades legislativas e das câmaras de comércio, juntas comerciais e
afins, entre outros. Tais entidades exercem ainda um papel importante para a contínua melhoria da produtividade do sistema
bancário, com redução e controle dos níveis de riscos; para uma maior eficiência da intermediação financeira, visando ao aumento
da oferta de crédito e à redução do seu custo; e para a criação de condições que viabilizem o crescente acesso da sociedade a
produtos e serviços financeiros. São também responsáveis pela realização e divulgação de estudos e pesquisas sobre o sistema
financeiro, voltados ao seu aperfeiçoamento normativo e operacional.
Conforme previsto em nosso Código de Ética, proibimos o financiamento de partidos políticos ou candidatos a cargos públicos no
Brasil e nos países em que atuamos.

