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Em 32 anos de existência, a Fundação 
Banco do Brasil estruturou sua atuação 
de forma a identificar e mobilizar 
diferentes atores sociais na busca 
por soluções efetivas para aspectos 
fundamentais do desenvolvimento 
sustentável das comunidades brasileiras. 
Nos últimos dez anos, mais de três 
milhões de pessoas tiveram suas vidas 
transformadas pelos mais de seis mil 
projetos apoiados e investimentos 
sociais que totalizam R$ 2,6 bilhões em 
valores atualizados.

_apresentação

Em 32 anos de 
existência, a 

Fundação Banco 
do Brasil estruturou 

sua atuação de 
forma a identificar e 
mobilizar diferentes 

atores sociais

Para nortear a sua atuação, a Fundação 
Banco do Brasil produziu ao longo de 
2015 seu Plano Estratégico para o triênio 
2016-2018. A exemplo de períodos 
anteriores, o documento foi construído 
por seu corpo funcional e considerou 
não somente os aprendizados recentes, 
mas também sua história e as consultas 
às diferentes partes interessadas 
(stakeholders), como funcionários, 
parceiros, participantes dos programas, 
conselheiros e o instituidor, Banco do 
Brasil. Essa construção participativa 
reflete a própria forma de atuar da 

“

“
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Fundação BB, baseada no diálogo com 
seus colaboradores, com as instituições 
parceiras, com seu instituidor, com as 
instâncias que fazem a sua governança 
e, principalmente, com as comunidades 
onde atua. 

Neste ano de 2017, como praxe de 
boa prática de gestão, a Fundação 
BB revisou e atualizou o documento 
contemplando novos direcionadores 
estratégicos, mas sem alterar as 
diretrizes do que já fazemos.

Para o último ano do triênio 2016-2018, 
a Fundação BB reafirma seus princípios 
e sua missão de melhorar a vida das 
pessoas, promovendo a inclusão 
socioprodutiva, o desenvolvimento 
sustentável e as tecnologias sociais, com 
foco no empoderamento dos extratos 
menos favorecidos da população 
brasileira e na busca contínua pelo seu 
protagonismo. 

A Fundação Banco do Brasil pretende 
também moldar sua atuação para 
alcançar o maior impacto social 
em conjunto com o menor impacto 
operacional e a maior visibilidade 
de suas atividades. Ademais, 
classificaremos as nossas ações 
à simbologia dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, de forma 
a aferir com maior efetividade o impacto 
do investimento social privado, bem 
como contribuir para atingir as metas 
previstas para os ODS na Agenda 2030.

Os desafios são constantes e exigem 
soluções inovadoras, gestão de 
qualidade e investimentos em educação 
de forma perene. Para superá-

los, entendemos ser necessários o 
engajamento, a adesão e o compromisso 
de todos os setores da sociedade, 
incluindo o setor privado.

A Fundação seguirá ao lado do 
seu instituidor, demais parceiros 
estratégicos e comunidades, em 
favor da transformação social e do 
desenvolvimento sustentável do País.  



As premissas dadas como ponto 
de partida na edição inicial deste 
Plano – excelência no atendimento 
e relacionamento com os públicos e 
alinhamento com o instituidor e parceiros 
estratégicos – já se encontram incutidas 
na Fundação Banco do Brasil como 
condição sine qua non de atuação.

Atualmente, a busca pela excelência na 
atuação de nossa organização transita 
pela aplicação de modelos que visam o 
maior impacto social, o menor impacto 
operacional e a maior visibilidade de 
ações. Nesse sentido, estabeleceremos 
parcerias para mobilizar recursos e 
impulsionar o impacto social de nossas 
ações, assim como simplificaremos 
processos internos de modo a otimizar a 
eficiência. Para aumentar a visibilidade 

de nossas atividades, e em sintonia com 
os anseios da sociedade e dos nossos 
públicos de interesse, acreditamos ser 
imprescindível adotar postura de total 
transparência na prestação de contas 
de nossa atuação. Adicionalmente, 
classificaremos nossas ações de 
acordo com a simbologia adotada 
pelos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), de forma a contribuir 
para o atingimento das metas previstas 
para eles na Agenda 2030.

O ano de 2018 será um ano de 
transição entre as estratégias de 
atuação. Porém, os compromissos 
assumidos neste período – e que 
extrapolem o prazo deste Plano 
Estratégico Trienal – serão integralmente 
honrados e concluídos. Também 
iremos aproveitar o capital humano e o 
conhecimento e expertise adquiridos e 
desenvolvidos por mais de 32 anos de 
atuação no Investimento Social Privado 
no Brasil.

Acreditamos que por carregar o nome 
de nosso instituidor Banco do Brasil 
em nossa identidade, conseguimos 
ampliar e amplificar os resultados das 
nossas ações, ajudando a transformar 
realidades e a melhorar a vida de 
milhares de cidadãos em todas as 
regiões do país. 

Contudo, queremos fazer mais. Nós 
podemos fazer mais. E, para isso, nos 
empenharemos em formar parcerias 
com entidades, instituições, organismos 
e fundos de desenvolvimento nacionais 
e internacionais para potencializar os 
impactos dos nossos programas e 
projetos. 

_premissas

Classificaremos 
nossas ações 

de acordo com a 
simbologia adotada 

pelos ODS

“ “



A Fundação Banco do Brasil entende 
que o processo de criação de um plano 
estratégico é também uma maneira de 
desenvolvimento e consolidação de 
conhecimento organizacional. Trata-
se de rica oportunidade de refletir e de 
questionar o presente e o passado e, 
com isso, propor alternativas para o 
futuro. Dessa maneira, foi desenvolvido 
um processo participativo que buscou 
potencializar o envolvimento dos seus 
colaboradores. 

_processo e 
metodologia

foi desenvolvido 
um processo 
participativo 
que buscou 

potencializar o 
envolvimento 

dos seus 
colaboradores.

Este Plano é baseado em sua 
integralidade no “PET 2016-2018”, 
aprovado no Conselho Curador em 
dezembro de 2015 e revisado em 2016. 
Para a edição da versão 2017, os 
meses de março a novembro marcaram 
um intenso processo de revisão e 
proposição. 

“

“
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o processo de 
criação de um 

plano estratégico 
é também uma 

maneira de 
desenvolvimento 
e consolidação 

de conhecimento 
organizacional.

Realizamos entrevistas utilizando 
questionário estruturado com base em 
benchmark de outras entidades do 
terceiro setor. Entrevistamos também 
parte dos membros do nosso Conselho 
Curador e realizamos oficinas com 
os gerentes, diretores e funcionários 
que compõem o Grupo Formulador do 
Planejamento. 

Nessas oficinas, o principal intuito foi 
identificar o que poderia ser aprimorado 
em questões relacionadas à efetividade 
dos programas e projetos, à redução 
do impacto operacional dos processos 
e procedimentos e, também, quanto à 
visibilidade e reconhecimento das ações 
da FBB. 

Adicionalmente, todos os colaboradores 
foram convidados e incentivados a 
participar do 1º Semear FBB – evento 
que contou com palestras e painéis 
sobre ética nas relações, liderança, 
trabalho em equipe e o futuro do trabalho 
e das organizações. Essa sensibilização 
qualificou o debate interno em torno das 
propostas ora apresentadas neste plano 
estratégico.

Neste sentido, a partir da identificação 
dos assuntos a serem incluídos 
neste documento e a cada etapa do 
planejamento, houve reuniões de grupos 
focais com a diretoria executiva com a 
intenção de validar os direcionamentos 
e os desdobramentos sugeridos pelos 
participantes do processo.

“
“
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Cenário é uma consequência hipotética 
de eventos elaborados com o propósito 
de focalizar processos causais e pontos 
de decisão. São desenhos do futuro 
baseados em combinações consistentes. 
Este documento não pretende prever 
o futuro ou expressar a opinião da 
Fundação BB, mas delimitar os espaços 
e possibilidades de evolução dos 
acontecimentos. 

A Fundação está atenta aos fatos e 
ao desenvolvimento do mundo. Vemos 
com alegria as possibilidades com que 
as novas tecnologias têm permitido 
melhorar as realidades. Entretanto, 
vemos que, ao mesmo tempo, ela exclui 
aqueles que não têm condições de 
possui-las ou dominá-las. 

_cenários 
estratégicos

A Fundação 
está atenta 

aos fatos e ao 
desenvolvimento 

do mundo

De acordo com os relatórios de 
Panorama Econômico da Diretoria de 
Estratégia e Organização do Banco do 
Brasil, o país, economicamente, está 
em leve recuperação. Os números 
divulgados no final de 2017 sobre a 
capacidade produtiva e desemprego 
ainda requerem mais atenção. A 
partir de 2018, contudo, espera-se 
um crescimento mais consistente de 
modo que haja uma quebra da inércia 
negativa. 

“ “
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Alcançamos patamar em que o tema 
sustentabilidade é irrevogável e perene. 
E avançamos com outras possibilidades 
que conciliam a necessidade de 
desenvolvimento sustentável com 
a manutenção do meio ambiente e 
resiliência às mudanças climáticas. 
Agora, devemos proceder à ação 
de fazer, ou reverter, ou evitar, algo 
para manter o nosso mundo um lugar 
habitável. Os chamados Fundos de Meio 
Ambiente e Mudanças Climáticas são 
alternativas que permitem a mobilização 
de recursos para a recuperação e 
manutenção de ecossistemas, técnicas 
e tecnologias de produção agrícola e 
industrial, geração alternativa de energia, 
mobilidade urbana e outras áreas afins.

O tema Educação impacta todos os 
setores da sociedade. Áreas como 
Saúde, Segurança, Meio Ambiente e 
Economia mostram melhores índices 
de desenvolvimento onde os níveis de 
escolaridade são mais elevados. A falta 
de formação e profissionalização se 
mostra como um dos fatores que levam 
ao aumento do desemprego, elevando 
os índices de violência. 

Atualmente, não há como se falar 
em Educação sem abordar a questão 
do avanço tecnológico. O processo 
de ensino tem sofrido mudanças 
naturais com o passar dos anos. O 
objetivo é o mesmo, porém, o percurso 
e as ferramentas adquiriram novas 
formas, principalmente por conta da 
evolução tecnológica. Entretanto, 
estudos mostram que mesmo com o 
rápido desenvolvimento tecnológico, a 
alfabetização digital ainda acontece de 
forma desigual pelo mundo. 

Agendas globais e acordos 
internacionais ressaltam a importância 
da educação como política estratégica 
e poder transformador para o 
desenvolvimento justo, igualitário e 
sustentável. Melhorar a educação, 
aumentar a conscientização e a 
capacidade humana e institucional 
sobre mitigação, adaptação, redução 
de impacto e alerta precoce da 
mudança do clima é um dos objetivos 
da Educação no âmbito dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável e da 
Agenda 2030. 

Também há a necessidade de olhar 
o cenário interno, onde a eficiência 
operacional é um dispositivo a ser 
considerado para alcançar a excelência 
de resultados. A tecnologia nos permite 
aprimorar os fluxos de informação e 
conhecimento, mas também visamos 
que os colaboradores tenham incutida a 
necessidade de focar para a importância 
de se fazer mais com menos.  

A Fundação BB continua no caminho 
para auxiliar aqueles que mais precisam 
em todo o território nacional. A melhor 
forma de prever o futuro é inventá-lo 
à nossa maneira e perseguir essas 
vontades traçadas.



Após as considerações dos cenários 
e observações das consultas às partes 
interessadas, foram elencados temas 
de grande relevância para a melhoria 
do suporte à gestão estratégica da 
Fundação BB no último ano do triênio: 

Ampliação das parcerias estratégicas 
e mobilização de recursos

A Fundação, nos primeiros anos do 
ciclo, preparou-se para impulsionar 
sua área de parcerias estratégicas e 
mobilização de recursos. Designou 
equipe própria, desenvolveu área 
específica no site para relacionamento 
com doadores e publicou suas Políticas 
de Mobilização de Recursos e de 
Sustentabilidade. Agora, com os pilares 
sedimentados, a busca para alavancar 
recursos e dar continuidade às suas 
atividades de forma independente e 
perene terá como referência a tríplice 
relação entre o menor risco, maior 
volume de recursos e menor impacto 
operacional. O foco será em pessoas 
e organizações que já atuam com 
responsabilidade social e ambiental, de 
diferentes perfis e que preferencialmente 
se utilizam dos ODS para criar conexão 
e sinergia de propósitos. Nossa 
capacidade de articular, mobilizar, 
operacionalizar e prestar contas é um 
diferencial frente a outros atores do 
terceiro setor.

Continuidade da ênfase no trabalho 
com tecnologia social 

O Programa Banco de Tecnologias 
Sociais (BTS), instituído pela Fundação 
Banco do Brasil em novembro de 2001, 
permite à instituição a promoção, difusão 

e fomento à reaplicação de ações de 
natureza socialmente transformadora 
que tenham contribuído para o 
desenvolvimento humano sustentável 
do País, atendendo a demandas por 
água, alimentação, educação, energia, 
habitação, meio ambiente, renda e 
saúde.

O Prêmio Fundação Banco do Brasil de 
Tecnologia Social, realizado bienalmente, 
propicia à FBB uma ampla divulgação 
de seu trabalho em âmbito nacional, e 
desde 2017, internacional. A atuação 
com as tecnologias sociais credencia a 
Fundação a desfrutar de uma condição 
de protagonismo no debate sobre o tema 
no País. 

A FBB entende que o BTS e o Prêmio 
são ferramentas que podem aumentar 
a difusão e o reconhecimento nacional 
e internacional da importância das 
tecnologias sociais e da vanguarda 
da instituição junto ao tema. Por isso, 
continuará dando ênfase no trabalho 
de reaplicação de tecnologias sociais, 
envolvendo parceiros e sociedade civil 
nessa empreitada.

Enfrentamento à pobreza e combate 
às desigualdades 

A atuação da Fundação Banco do 
Brasil é centrada no enfrentamento 
à pobreza, buscando subsidiar 
iniciativas que garantam meios, 
capacidade produtiva e de gestão 
para melhoria das condições gerais 
de subsistência, elevação do padrão 
da qualidade de vida, preservação do 
meio ambiente e organização social 
dos públicos participantes. Isso inclui 

_análise 
estratégica
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o apoio a projetos sociais voltados ao 
desenvolvimento sustentável, à inclusão 
socioprodutiva e à reaplicação de 
tecnologias sociais. 

São realizados investimentos não 
reembolsáveis em parceria com 
instituições sem fins lucrativos e com 
entidades executoras diversas. Assim, 
a Fundação BB garante a capilaridade 
necessária para a implementação 
e o acompanhamento dos projetos 
apoiados em todas as regiões do país, 
aumentando o alcance de suas ações 
e garantindo maior escala para o seu 
investimento social. Para garantir a 
qualidade dos recursos aplicados, 
a Fundação BB constantemente 
realiza processos de assessoramento, 
monitoramento e avaliação em seus 
projetos. 

Esse direcionamento das ações é a 
essência a ser mantida na modelagem 
de novos programas e projetos que a 
FBB venha a realizar em sua atuação 
futura. 

Monitoramento da estrutura 
organizacional e aperfeiçoamento de 
processos 

O modelo vigente de estrutura 
organizacional, alinhado a revisões e 
atualizações nos normativos, permite 
constante melhoria e segurança nos 
processos, com o objetivo de buscar 
excelência no atendimento aos públicos 
priorizados. Esse contexto poderá 
requerer modificações na estrutura 
interna para adequação aos constantes 
desafios.

Assim, a estrutura organizacional da 
Fundação Banco do Brasil, que passou 
por ajustes pontuais nos últimos anos, 
poderá sofrer novas mudanças. A 
utilização de projetos-piloto em áreas 
de atuação diferentes das consolidadas 
servirá como modelo de estresse à 
estrutura, atualmente baseada em 
processos. 

Revisão dos atuais programas e 
projetos

Para atualizar e modernizar nossa 
atuação, será necessário rever o modelo 
vigente bem como alguns dos atuais 
programas e projetos. Nesta revisão, 
o indicativo é que a Fundação BB 
mantenha como norteador o arcabouço 
institucional no qual missão, visão, 
valores e princípios serão a base para 
a busca de foco em suas ações e de 
novo modelo de atuação por meio de 
programas mais estruturados e robustos 
com o intuito de continuar na vanguarda 
do terceiro setor.

Esses estudos de revisão poderão 
mostrar-se como oportunidade de 
resgate de programas descontinuados, 
nova abordagem aos atuais ou, até 
mesmo, surgimento de outras frentes de 
atuação com desenvolvimento de novos 
programas.

Monitoramento e divulgação das 
ações e informações do terceiro setor

São diversas as iniciativas de 
construção de modelos e metodologias 
de gestão específicas para atuação 
colaborativa em detrimento da 
competitiva.
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Um monitoramento adequado e 
direcionado das ações e informações do 
terceiro setor será de grande valia para 
a melhor percepção e direcionamento da 
atuação da Fundação.

A FBB entende ser necessário estruturar 
ações para fomentar as ações de 
divulgação para os públicos de interesse 
promovendo a disseminação de 
conhecimento entre os atores do terceiro 
setor.

Abordagem territorial como 
integradora de ações 

Experiências brasileiras e internacionais 
de territorialização de ações demonstram 
que esse tipo de abordagem permite 
maior integração das ações nas 
localidades selecionadas e otimização 
dos investimentos, além de oportunizar 
diálogo com as instâncias legitimamente 
constituídas pelas comunidades sobre as 
prioridades por elas apontadas.

Dessa forma, a abordagem territorial 
poderá ser um instrumento para a 
FBB continuar colocando as pessoas 
em primeiro plano, buscando a 
integração das ações e considerando as 
especificidades de cada território.

Ampliação da sinergia com negócios 
de impacto social

Os negócios de impacto social estão 
cada vez mais presentes no País e 
disponíveis para população brasileira. 
Eles têm como objetivo causar um 
impacto positivo em uma comunidade, 
por meio da proposição de soluções 
a questões sociais ou ambientais ou 

por meio de afirmação e ampliação 
das soluções já apresentadas. São 
voltados a uma causa socioambiental e 
se baseiam em modelos de negócios e 
estratégias, considerando a viabilidade 
econômica da ação a ser implementada. 

Eles têm se mostrado iniciativas 
rentáveis criadas para desenvolver 
soluções para desigualdades 
socioeconômicas, de forma sustentável, 
gerando renda, inclusão produtiva e 
acesso a serviços. Essa frente vem 
sendo chamada de setor 2,5 (dois e 
meio), justamente por localizar-se entre 
o segundo (empresas que visam lucro) 
e o terceiro setor (organizações sem fins 
lucrativos).

O desafio para a Fundação BB se dá 
em identificar parceiros para construir 
ideias e conceitos. A grande questão 
para os investidores sociais é: será 
que devo apoiar o desenvolvimento de 
tecnologias sociais para que, além do 
impacto ambiental e inclusão social, 
elas sejam um modelo de negócios que 
efetivamente gere riqueza econômica 
para os públicos priorizados?
No longo prazo, os negócios de 

impacto social são a oportunidade 
para consolidação e perenidade de 
empreendimentos que receberam 
investimento social privado.

Empoderamento e inclusão de 
mulheres e juventude 

As atividades que envolvem mulheres 
tendem a voltar suas atribuições para 
papéis tradicionais. As discussões 
de gênero no país ainda se mostram 
sensíveis, mas cada vez mais latentes. 
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O propósito da Fundação é investir 
em programas em que as mulheres 
sejam protagonistas das ações e não 
receptoras de ações. Elas podem ser 
gestoras com potencial de criatividade e 
desenvolvimento de formação de redes.
Quanto aos jovens, trata-se de um 

segmento carente de ações específicas, 
mesmo sendo um dos mais sensíveis 
à violência e às desigualdades sociais. 
Para a inserção no mercado de trabalho, 
apresentam-se como o grupo mais 
desfavorecido pelas condições restritivas 
de emprego, além da precariedade das 
ocupações produtivas.

A Fundação Banco do Brasil vê a 
juventude como peça-chave para a 
sustentação do crescimento do país. 
As ações com foco neste segmento 
mostram-se como uma abordagem 
acertada.

Ressalta-se que, diante das diferentes 
definições de faixas etárias existentes, a 
Fundação BB adota para a juventude o 
estabelecido pela PEC 42/08, a PEC da 
Juventude, segundo a qual o jovem no 
Brasil compreende a faixa de idade entre 
15 e 29 anos. 

Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e Agenda 30 do BB

Os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável têm se mostrado cada 
vez mais presentes no dia a dia da 
sociedade brasileira. Ainda são tímidas 
as ações concretas que convergem para 
um resultado, entretanto, o assunto é 
mais rotineiro em rádios, TVs e sites. A 
consciência de que precisamos diminuir 
as desigualdades para garantir uma 

sociedade mais justa no futuro é latente. 
Com os Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio (ODM), vigentes até 2015, 
havia dois processos paralelos, um 
social e outro ambiental. Agora, a 
Agenda para 2030 é mais integrada e 
equilibrada em suas dimensões-chave, 
tornando-se uma linguagem universal de 
fácil entendimento. 

A Fundação BB identifica-se com os 17 
Objetivos e reconhece os compromissos 
propostos pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
Há uma relação de grande afinidade 
entre eles e com o que desenvolvemos 
diariamente. 

O Banco do Brasil, por meio da sua 
Agenda 2030, já se comprometeu com 
a sustentabilidade, a cidadania e a 
responsabilidade socioambiental. O 
desafio, agora, é envolver mais parceiros 
de forma a potencializar e anunciar os 
resultados da efetiva contribuição da 
Fundação BB para alcançar os ODS. 

Contexto econômico nacional e 
internacional 

As projeções de crescimento para a 
economia brasileira para 2017 e 2018 
ainda sugerem números tímidos. O 
desemprego permanece estável, mas 
em índices ainda muito superiores ao de 
anos anteriores. A taxa básica de juros 
nacional esteve em queda ao longo de 
2017.

No setor público, as dívidas dos estados 
e municípios ainda levam precaução 
a todas as esferas de decisão sobre 
investimentos mais robustos. No 

setor privado, os empresários ainda 
se mantêm receosos para novos 
investimentos. O fluxo de capital tem 
sido desfavorável ao país por causa 
das leves altas da taxa básica de juros 
dos Estados Unidos. A recuperação 
econômica mundial está lenta, mas 
gradual. 

A Fundação Banco do Brasil se mantém 
com repasses e doações. Assim, em 
um contexto em que diversos setores 
da economia estão restringindo os 
investimentos e as famílias enfrentando 
dificuldades para fechar as contas, 
nos vemos diante de um cenário de 
adversidade para o qual precisamos 
encontrar alternativas. 

Reconhecimento das atividades 
desenvolvidas

A Fundação BB ainda sente 
necessidade de expandir o 
reconhecimento de suas ações para 
além do terceiro setor – local onde ela é 
referência. Neste sentido, a colaboração 
internacional e a criação de parcerias 
com entidades e instituições estrangeiras 
e de outros setores da economia 
brasileira devem ser incentivadas 
e promovidas para ampliação do 
reconhecimento e mobilização de 
recursos.
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Tendo como fato que os desafios 
externos e internos estão relacionados e 
que sua análise oferece possibilidades 
para tomada de decisões, é importante 
definir como trabalhar de forma integrada 
com todos esses desafios de maneira 
efetiva e sustentável. Assim, faz-se 
necessário definir como a organização 
quer ser percebida por seus públicos.

_formulação 
estratégica

Definições institucionais básicas

Compõem-se dos elementos 
corporativos que descrevem a 
organização e direcionam a estratégia. 
Fazem parte a visão, a missão, os 
princípios e os valores. A Fundação 
BB compactua com os valores do 
Conglomerado Banco do Brasil e os 
adapta às variações e características do 
terceiro setor.  Em virtude da autonomia 
e independência administrativa, possui 
missão e visão próprias.
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Visão

Define a aspiração, na qual a organização estabelece seus objetivos. É uma 
imagem viva de um estado futuro ambicioso, desejável e superior, em algum aspecto 
importante, ao estado atual. O enunciado deve ser claro, envolvente, fácil de 
memorizar, compatível com os valores e visto como um desafio. Pode ser encarado 
na maneira como a organização interage com a sociedade. 

Neste último ano, optamos por renovar a forma de declarar o estado futuro que 
desejamos alcançar. Enfatizamos o termo “protagonista”, pois nos colocamos como 
ator que tem a capacidade de articular, mobilizar, operacionalizar, prestar contas e 
transformar a realidade de forma robusta e efetiva. 

Acreditamos, reconhecemos e declaramos que as ações desenvolvidas pelas 
entidades do terceiro setor visam uma sociedade mais justa e igualitária. Utilizamos 
o termo “principal” justamente pelo desafio que isso nos impõe, seja por causa do 
volume de recursos investidos socialmente, seja pelas parcerias em diversos setores 
da economia.  A partir de 2018, nossa visão de futuro será:

Missão

É a razão de ser, a finalidade principal da instituição. Define a maneira como 
a organização vai colocar em prática sua crença para realizar seus objetivos 
estratégicos que estão descritos na visão. A missão da Fundação Banco do Brasil 
para o triênio 2016-2018 é:

Visão: Ser a principal protagonista da 
transformação socioambiental do Brasil.

Missão: Melhorar a vida das pessoas, 
promovendo a inclusão socioprodutiva, 

o desenvolvimento sustentável e as 
tecnologias sociais.

Nesta missão, a FBB destaca a 
melhoria de vida das pessoas como foco 
da sua estratégia.

Por meio dessa perspectiva, procura 
inspirar seus colaboradores a fazer o seu 
melhor, sentir orgulho e dar significado 
ao que realizam.

Reafirmando o compromisso com 
a transformação social, a Fundação 
evidencia que promoverá: a inclusão 
socioprodutiva, o desenvolvimento 
sustentável e as tecnologias sociais.

O foco da inclusão socioprodutiva é 
propiciar o acesso a oportunidades de  
trabalho e renda, acesso às políticas 
públicas e contribuir para uma educação 
integrada e participativa. Tem como 
perspectivas a conquista de autonomia 
para uma vida digna sustentada e a 
emancipação social, política e produtiva 
dos indivíduos, potencializando os 
valores das comunidades e o saber-fazer 
local. 

a FBB tem como 
valor o respeito 
à cultura local 

onde programas 
e projetos são 
implantados

“ “
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Princípios e Valores

São crenças que representam um 
construto motivacional, transcendem 
situações e ações específicas, guiam 
a seleção e avaliação de ações, 
políticas, pessoas e eventos. São linhas 
condutoras da vida organizacional, tendo 
um papel tanto de atender aos objetivos 
organizacionais, quanto às necessidades 
dos indivíduos.

Valores

Valores são guias, diretrizes e critérios 
que orientam e inspiram as ações. 
Os valores definem como as pessoas 
pensam e decidem numa corporação e 
são o fundamento de sua cultura. São 
aquilo em que as pessoas acreditam, 
procuram transmitir um sentido comum 
a todos os membros nas organizações 
e refletem a sua cultura e prática. Os 
valores definem como pensar e decidir. 
São eles:

Confiabilidade: somos uma 
instituição que preza pela credibilidade 
e transparência em todas as suas 
ações. Nossa relação de confiança 
inclui desde os parceiros estratégicos, 
os funcionários, os participantes 
dos projetos, órgãos de controle e a 
sociedade. 

Inovação: a Fundação BB cultiva a 
cultura de inovação como garantia de 
perenidade. E o principal veículo de 
inovação são as tecnologias sociais.
Ética nas relações: ética é inspiração e 

condição do comportamento pessoal e 
institucional.

Efetividade: otimizar permanentemente 
os recursos disponíveis para que os 
resultados alcançados com as ações 
gerem reais impactos e benefícios, 
criando valor a todos os públicos de 
relacionamento.

Sensibilidade social: junto com 
“Efetividade”, a “Sensibilidade social” 
é um valor imperativo para atuação 
no terceiro setor. A Fundação visa 
corresponder aos anseios daqueles que 
enxergam em seus programas e projetos 
uma oportunidade de melhoria de vida.
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Princípios 

Princípios são balizamentos para 
o processo decisório e para o 
comportamento da organização no 
cumprimento de sua missão.

Enquanto organização do terceiro setor, 
a Fundação Banco do Brasil identifica-
se com o tripé da sustentabilidade 
ancorada nas perspectivas ambiental, 
social e econômica. Entretanto, acredita 
que deve fazer os ajustes necessários 
à sua realidade, por isso adiciona mais 
uma perspectiva, a cultural, que vai 
além da perspectiva social. A Fundação 
continuará a propagar como princípios: 

Respeito Cultural: a partir do 
aspecto cultural, a sustentabilidade 
visa a valorização e afirmação das 
manifestações locais e regionais, 
inseridas no contexto da globalização, 
sem, contudo, impor as padronizações 
desse fenômeno. Esse princípio também 
considera a sustentabilidade espacial, 
fundamentada no equilíbrio de utilização 
dos espaços do planeta e das relações 
inter-regionais, bem como na distribuição 
da população entre ambientes rurais e 
urbanos.

Dessa forma, a FBB tem como 
premissa o respeito à cultura local onde 
programas e projetos são implantados, 
uma vez que a aceitação e sentimento 
de pertencimento dos participantes no 
processo de transformação social são 
vitais para o êxito dos projetos.

Solidariedade Econômica: ser 
solidário economicamente é produzir, 
vender, comprar e trocar, buscando uma 

nova forma de interagir em sociedade, 
sem excessos, sem vantagens 
individuais, sem exploração do próximo 
e sem degradação ambiental. A intenção 
é colocar em prática a cooperação, 
fortalecer o grupo e promover o bem-
estar coletivo.

Protagonismo Social: Não existe 
sustentabilidade sem protagonismo. 
Por meio da promoção da igualdade 
de oportunidades, a Fundação BB 
estimula que os atores da sociedade 
participem de maneira ativa e consciente 
na redução das diferenças econômicas 
regionais, de modo que a própria 
sociedade consiga escrever sua 
história. Os envolvidos nos programas 
têm direito à informação como forma 
de empoderamento e mecanismo de 
formação de conhecimento.

Cuidado Ambiental: a Fundação 
Banco do Brasil entende que a 
consciência ambiental em si não 
basta caso não seja acompanhada do 
comportamento. O cuidado ambiental 
na FBB é um compromisso ético com 
o meio ambiente, a partir da utilização 
racional dos recursos naturais, com 
a consequente redução de gastos de 
material, reciclagem e conservação da 
biodiversidade.

A Fundação tem o 
intuito de promover 
o desenvolvimento 
sustentável com 
as tecnologias 

sociais (...) bem 
como preparar 

as comunidades 
para a resiliências 

às mudanças 
climáticas.

“
“
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É fundamental estabelecer um processo 
de educação coletiva envolvendo 
comportamento e o intercâmbio de 
saberes: o saber popular, presente nas 
comunidades, e o saber científico, das 
universidades e instituições de pesquisa.

Perspectivas, objetivos e mapa 
estratégico 

Os objetivos são resultados 
quantitativos e qualitativos que a 
organização precisa alcançar, em 
prazo determinado, no contexto de seu 
ambiente, para cumprir sua missão. Ao 
discuti-los e reformulá-los, é possível 
melhor equacionar perguntas como: 
“onde se situa a organização hoje?” e 
“para onde ela será encaminhada no 
futuro?”.

Por ocasião da revisão do Plano 
Estratégico 2016-2018, pesquisamos e 
analisamos outras instituições que fazem 
uso do Balanced Scorecard – BSC como 
ferramenta de gestão de estratégia. 
Amparada pela mais recente atualização 
do BSC, a Fundação BB reduziu de 
cinco para três as perspectivas que 
compõem o mapa estratégico da 
instituição para o último ano do triênio: 

A. PERSPECTIVA SOCIEDADE

Nesta edição atualizada 2018, 
unificamos as perspectivas 
Socioambiental e Público-Participante. 
O objetivo final de nossa atuação é 
promover benefícios para a sociedade, 
em especial nossos públicos priorizados, 
em alinhamento com nossa visão e 
missão. Os objetivos previstos para esta 
perspectiva são:

Ampliar as parcerias estratégicas e a 
mobilização de recursos

A Fundação BB busca ampliar as 
parcerias estratégicas e mobilizar 
recursos que visem desenvolvimento 
e potencialização de novas ações. 
A diversificação de parceiros que 
apoiem os projetos reduz o risco de 
descontinuidade de trabalho.

Estrategicamente, a integração e a 
sinergia com ações de parceiros de 
diferentes setores permite aperfeiçoar 
a alocação de recursos e ampliar a 
abrangência, contribuindo para uma 
efetiva melhoria na vida das pessoas.
Incentivar a integração sustentável com 

o meio ambiente

Incentivar a integração sustentável 
com o meio ambiente

A Fundação tem o intuito de promover 
o desenvolvimento sustentável com 
as tecnologias sociais, atuando de 
forma a ampliar e consolidar o acesso, 
uso sustentável, gestão, manejo, 
recomposição e conservação da 
biodiversidade e dos ecossistemas, bem 
como preparar as comunidades para a 

resiliências às mudanças climáticas.

Fomentar ações de educação, 
formação, capacitação e pesquisa 
para inovação, desenvolvimento 
sustentável e cidadania. 

A Fundação acredita que a apropriação 
de conhecimento pelas pessoas e 
organizações é um dos caminhos 
que acelera o desenvolvimento de 
uma sociedade. Assim, promove e 
articula ações que capacitam e formam 
cidadãos conscientes e não apenas 
receptores de benefícios sociais. A 
Fundação BB acredita que incentivar o 
desenvolvimento por meio da inovação, 
da economia solidária e tecnologia de 
informação e comunicação contribui para 
o desenvolvimento da autonomia dos 
participantes.

Fortalecer a gestão e a 
sustentabilidade de instituições, 
programas e projetos apoiados. 

Neste objetivo a Fundação busca 
fortalecer as boas práticas de gestão 
entre as instituições parceiras para a 
sustentabilidade em seus programas 
e projetos para o desenvolvimento do 
País. Em uma democracia forte, para 
promover a inclusão social e produtiva, 
é necessária a presença de instituições 
e organizações sociais com autonomia 
e independência para desenvolver suas 
ações.

Ampliar o acesso aos programas e 
projetos da Fundação BB. 

Neste objetivo a Fundação busca 

democratizar o acesso aos recursos 
disponíveis para programas e projetos, 
por meio de processos de seleção 
pública que ampliem a participação 
da sociedade, em conformidade com 
normas de órgãos de regulação e 
fiscalização.

Promover o protagonismo e a 
inserção socioprodutiva de mulheres 
e jovens. 

Por meio deste objetivo o 
empoderamento e a inclusão 
socioprodutiva de mulheres e jovens 
são incentivados por serem segmentos 
populacionais mais sensíveis às 
desigualdades sociais e mais expostos à 
violência.

É fundamental 
estabelecer 
um processo 
de educação 
envolvendo o 

intercâmbio de 
saberes

“ “
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B. PERSPECTIVA PROCESSOS
 
Tem foco em melhorias relacionadas a 

processos, metodologias e programas, 
de forma que os benefícios possam 
refletir e aprimorar nossas ações tanto 
internas quanto externas. Os objetivos 
previstos para esta perspectivas são: 

Remodelar a atuação com Programas 
Estruturados por meio da Tecnologia 
Social. 

Faz-se necessária a revisão dos 
programas estruturados para aprimorá-
los e modernizá-los. Entende-se que o 
aprimoramento constante é necessário e 
que as novas tecnologias e legislações 
disponíveis demandam que sejam 
desenvolvidos novos modelos de 
intervenção, inclusive na forma de 
atuação com tecnologia social.

Aprimorar metodologias e processos 
voltados à mensuração dos 
resultados de nossas ações. 

Para melhorar o trabalho e a qualidade 
do investimento social privado da 
Fundação, é necessário sistematizar os 
resultados das ações, nas dimensões 
de eficiência, eficácia e efetividade, por 
meio de indicadores e sistema adequado 
de informação. Porém, entende-se que 
o resultado dos projetos não se limita ao 
cumprimento de metas. Deve-se ir além 
e verificar se as ações realmente trazem 
desenvolvimento e transformação social 
aos participantes.

Buscar excelência no relacionamento 
com nossos públicos. 

A Fundação Banco do Brasil busca 
permanentemente reduzir o tempo gasto 
na execução dos serviços, com apoio da 
tecnologia da informação e com foco no 
bom atendimento e na tempestividade 
dos prazos, sem afetar a qualidade dos 
processos. A FBB preza e acredita que 
o bom relacionamento amplia e fortalece 
os elos com parceiros estratégicos, 
participantes, sociedade e com os 
próprios funcionários.

Aperfeiçoar as práticas financeiras 
do investimento social

A correta gestão financeira da 
Fundação traz eficiência e gera recursos 
substanciais para o apoio a projetos 
sociais, assim como na perenidade das 
ações às quais se propõe e incentiva. 
A busca contínua pela eficiência na 
aplicação de recursos complementará 
a sustentação econômico-financeira da 
Fundação BB. 
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C. PERSPECTIVA RECURSOS E 
PESSOAS 

Alinhada à missão de melhorar a vida 
das pessoas, aqui, visamos o apoio 
humano e material para assegurar a 
execução de bons processos internos, 
sejam eles na gestão de pessoas, no 
controle orçamentário, ou na utilização 
da tecnologia da informação ou 
infraestrutura. Essas ações são cruciais 
na busca por excelência no atendimento 
e relacionamento com os públicos. 
Os objetivos previstos para esta 
perspectivas são: 

Propiciar as melhores condições para 
o desenvolvimento das pessoas. 

A Fundação incentiva a formação e 
capacitação do seu corpo funcional, 
de modo a ampliar e disseminar o 
conhecimento com intuito de auxiliar 
no crescimento pessoal e profissional, 
levando em consideração que estes 
atributos serão repassados também aos 
públicos de relacionamento. 

O desenvolvimento de capacidades e 
conhecimentos organizacionais também 
mitiga a dependência de instituições 
externas.

Desenvolver cultura que propicie a 
inovação, inspiração e a satisfação no 
trabalho. 

A Fundação BB fomenta a cultura 
organizacional baseada no respeito às 
pessoas e suas individualidades, sendo 
uma fonte de inspiração e indução à 
satisfação no trabalho. Disseminar o 
espírito inovador permite a construção 

de métodos de trabalho focados no 
atendimento das expectativas dos 
públicos.

a FBB destaca 
a melhoria de 

vida das pessoas 
como foco da sua 

estratégia

“ “
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_mapa estratégico



Estudados os cenários a serem vividos, 
os desafios e as definições institucionais 
básicas, determinam-se as estratégias 
que serão adotadas para que os 
objetivos sejam alcançados. 

Deparamo-nos com um momento no 
qual devemos modelar programas mais 
estruturados e desenvolver atuação 
mais precisa e eficaz de acordo com 
as necessidades dos públicos que 
atendemos e com os desdobramentos 
dos cenários utilizados. Assim, no 
futuro, teremos condição de fazer 
uma avaliação mais concreta da 
efetiva transformação social a que nos 
propomos.

Ressalta-se que cada Gerência da 
Fundação Banco do Brasil definirá suas 
próprias ações em planos operacionais 
oriundos dos objetivos estratégicos 
estabelecidos, convergentes à missão da 
FBB. As estratégias priorizadas para o 
triênio são:

O investimento social deve ser 
concentrado nas áreas de Educação 
e Meio Ambiente, em programas 
estruturados segmentados por ações em 
temas como água, educação, resíduos 
sólidos, agroindústria, agroecologia. 

_estratégia 
de atuação
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Meio Ambiente: 

Atuamos na preservação do meio ambiente e na resiliência 
das pessoas às mudanças climáticas com ações voltadas ao 
protagonismo social.
Conforme nossa missão, nosso foco são as pessoas. Cuidamos 

de pessoas que cuidam do planeta. Nossa atuação infere a 
capacitação e a preparação de participantes conscientes e 
capazes de exercitarem a cidadania plena, observando as causas 
e consequências de nossas ações para mantermos o mundo um 
lugar habitável e harmonioso.

Educação: 

Atuamos de forma contemporânea, integrada e participativa com 
ações de educação voltadas para a cidadania, o meio ambiente e 
um futuro sustentável.
 
Na utilização do termo contemporânea, visamos atuar com as 

metodologias e ferramentas mais modernas e inovadoras que 
existem à disposição de educadores e educandos. Quando 
afirmamos as formas integradas e participativas, queremos permitir 
que o fluxo de conhecimento seja pluridirecional, reforçando que é 
importante haver um conhecimento acadêmico sem deixar de lado 
a importância dos saberes locais e culturais de nossa sociedade. 

Nessa relação de conhecimento, o resultado esperado são 
cidadãos plenos e conscientes de suas responsabilidades não 
somente onde vivem, mas na consequência de suas ações como 
um todo na busca por um mundo harmonioso com foco no Meio 
Ambiente. 
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Projetos-piloto para experimentação

Diante dos ajustes graduais para novo 
modelo de atuação, algumas ações-
piloto servirão de experimentação 
para possíveis futuros programas 
estruturados. Os pilotos também servirão 
como oportunidade de buscar sinergia 
com negócios de impacto social, de 
revisão dos processos e dos padrões 
utilizados, além de oportunizarem novos 
aprendizados.

Atenção no público-alvo para 
transformação social

A Fundação Banco do Brasil elenca 
e prioriza o público-alvo para atuação 
naqueles que mais necessitam de 
transformação social, ou seja, os 
segmentos populacionais que compõem 
a base da pirâmide social, sejam os 
excluídos socialmente ou em risco 
de exclusão, eleitos preferenciais 
em políticas públicas, entre outros 
vulneráveis no contexto social.

Adição ao tema da tecnologia social 
e ao Banco de Tecnologias Sociais 
(BTS)
 
Além de atuar com as tradicionais ações 

definidas na temática das tecnologias 
sociais – incentivo à disseminação 
do conceito e aperfeiçoamento das 
tecnologias certificadas e cadastradas 
no BTS –, a Fundação Banco do Brasil 
promoverá a reaplicação de TS como 
foco na elaboração de modelos de 
programas estruturados. 

Novo modelo de atuação estruturada 
e integrada

Modelos de atuação em que as 
intervenções são integradas permitem 
maior efetividade. Na modelagem de 
sua atuação estruturada, a FBB buscará 
inspiração na abordagem territorial e 
fortalecerá o protagonismo de jovens 
e de mulheres. A conexão com os 
ODS trará uma linguagem mundial e 
a contribuição para o atingimento das 
metas estabelecidas para eles. 

Excelência no trabalho, processos 
internos e clima organizacional

A excelência no trabalho envolve a 
atuação de gestores e funcionários, 
formados e capacitados, no processo 
de otimização das ações da Fundação. 
Processos internos revisados facilitam 
e agilizam as rotinas, com foco na 
eficiência operacional e redução dos 
riscos. Um ambiente mais seguro e 
moderno, que propicia a inovação, levará 
a melhorias no clima organizacional e no 
relacionamento com públicos.

Ações de Mobilização de Recursos e 
Reconhecimento Internacional

A Fundação Banco do Brasil reforça 
a importância de novas estratégias 
nas ações de mobilização de recursos 
e relacionamento com parceiros de 
diferentes áreas e com finalidade de 
realização do Investimento Social 
Privado em programas e projetos afins 
à transformação socioambiental e à 
inclusão socioprodutiva.

Os novos aportes trarão mais 
diversidade às receitas financeiras e 
estímulos ao desenvolvimento de novos 
programas, além de mitigar os riscos 
de concentração das atuais fontes de 
recursos.

Tornar a Fundação BB mais conhecida 
internacionalmente permitirá mobilizar 
recursos, promover intercâmbio de 
ações com outras entidades do terceiro 
setor e de filantropia no exterior, bem 
como a difundir e adaptar as tecnologias 
sociais para reaplicação numa escala 
global.

Comunicação institucional

A comunicação da Fundação Banco 
do Brasil é um importante mecanismo 
de transparência para seus públicos 
de relacionamento. A Fundação busca 
dar publicidade de sua estratégia de 
investimento social, por meio de ações 
e projetos, ampliando a visibilidade, 
reforçando a mobilização de recursos e 
gerando reconhecimento de sua atuação 
e de parceiros estratégicos.

Governança Corporativa e Boas 
práticas de Gestão 

De acordo com o IBGC (Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa), 
governança corporativa é o sistema 
pelo qual as organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo 
o relacionamento entre todas as partes 
interessadas.  Já as boas práticas de 
gestão convertem princípios básicos em 
recomendações objetivas com intuito 
de preservar a organização, inclusive 
quanto a fraudes.

Neste contexto, a Fundação BB instituiu 
Políticas – entre elas a Política de 
Segurança da Informação, a Política 
de Sustentabilidade, a Política de 
Continuidade de Negócios, a Política de 
Investimentos, a Política de Parcerias 
Estratégicas e Mobilização de Recursos 
e a Política de Riscos – que orientam a 
atuação da instituição.

Para o próximo ano, em consonância 
com a Política de Riscos, a FBB 
desenvolverá estrutura que possibilite 
identificar, avaliar, controlar e mitigar os 
riscos operacional, de estratégia e de 
reputação.



_considerações
 finais

A construção de um Plano Estratégico 
pressupõe a formalização das 
aspirações de uma organização. O 
documento deve conter seus anseios e 
rotas a serem percorridas. A publicação 
e divulgação são um compromisso com 
a sociedade e uma demonstração de 
respeito e transparência com todos 
aqueles que, de alguma maneira, serão 
influenciados por suas ações. 

Esta versão – atualizada em 2017 
- nos direciona para o próximo ciclo 
que se iniciará em 2019 e cujo Plano 
será elaborado em 2018. O alcance 
dos objetivos traçados cabe a todos 
os atores responsáveis pelas ações da 
FBB. Certamente, elas contribuem para 
um país mais justo, mais igual e cada 
vez melhor de se viver.

Acreditamos em nosso trabalho, 
acreditamos nas pessoas e 

cuidamos delas para que cuidem 
do planeta que habitamos.

A implementação do Plano Estratégico 
2016-2018 evidenciará que a estratégia 
da Fundação Banco do Brasil está 
balizada em áreas temáticas, em 
públicos priorizados, em mobilização de 
parceiros e recursos com os objetivos 
de potencializar o impacto social, de 
minimizar o impacto operacional e de 
aumentar a visibilidade das ações de 
investimento, unindo a cadeia virtuosa 
do terceiro setor. 

Acreditamos em nosso trabalho, 
acreditamos nas pessoas e cuidamos 
delas para que cuidem do planeta que 
habitamos. 

“ “
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