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Sobre nós

Somos um banco de brasileiros,
o 5º maior banco privado do Brasil.
Em nosso DNA, temos a união de uma das maiores instituições financeiras da
América Latina com um dos maiores conglomerados industriais do mundo.

Somos milhares de colaboradores, centenas de parceiros e milhões de clientes.
Somos o banco BV. Leve para a vida.
bv.com.br
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Para viver o nosso propósito de tornar
mais tranquila a vida financeira das
pessoas e empresas, precisamos
garantir que os negócios sejam feitos
de forma sustentável - começando por
nós mesmos.

Portanto, este documento representa
o nosso compromisso não negociável
de construir uma relação próspera
com as pessoas e com o planeta.
Nossa Visão 2030 de Sustentabilidade.

Leve para o futuro.
BANCO BV
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pilares estratégicos
nosso jeito de fazer

VISÃO
Impulsionamos a transformação do
mercado financeiro, atuando como uma
plataforma que combina a solidez e o
expertise em crédito dos grandes bancos
com a agilidade e o mindset digital.

MARCA
Nos posicionamos como um banco leve,
próximo dos clientes e parceiros, que
comunica de forma transparente, que está
ao lado em suas conquistas e jornadas de
crescimento. Leve para a vida

SUSTENTABILIDADE

Nosso propósito é tornar
mais tranquila a vida
financeira de pessoas e
empresas

Fomentamos o desenvolvimento social por
meio de negócios sustentáveis com nosso
ecossistema. Leve para o futuro

CULTURA

Nosso jeito de ser: agimos de forma
correta, simples, parceira e corajosa.

BANCO BV
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É fundamental celebrar as conquistas do passado,
mas também reconhecer que ainda há muito a ser feito.
2020 inaugura uma nova jornada de 10 anos de comprometimento inegociável do BV com a Sustentabilidade.
A estratégia mais ambiciosa e integrada que já tivemos até então.

Implementação

AGENDA REGULATÓRIA

• Política de Responsabilidade Socioambiental
• Princípios do Equador
• Pilares de Sustentabilidade:
_ Responsabilidade Social
_ Consumo consciente
_ Sustentabilidade nos negócios

1991 (…)

Evolução

NOVAS INICIATIVAS

• Plataforma BV Esportes
• Princípios do Investimento Responsável – PRI
• Apoio ao Projeto Pomar
• Auditoria inventário emissões GEE
• Financiamento Energia Solar
• Apoio Parceria pela Valorização da Educação

Ambição ESG

ASPIRAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

• 96% aprovação interna sobre ESG
• FIP - Energia Sustentável
• Signátarios Pacto Global
• Banco Carbon Free
• 1a emissão Green Bonds
• Programa estágio para mulheres
• Programa jovem aprendiz para negros.

Integração com negócios

EVOLUÇÃO NEGÓCIOS ESG

• Comitê de Sustentabilidade
• Metas ESG para executivos
• Avanço em negócios verdes - Varejo e Atacado
• Criação e distribuição de fundos com propósito
• Adequação ESG aos relatórios institucionais
• Avanço na agenda de diversidade e inclusão
• Redução impacto ambiental (emissões próprias)
• Apoio combate ao coronavírus
• Compromissos de longo prazo (2030)

2020-2030
BANCO BV
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Acreditamos que muitas mãos,
juntas, sustentam melhor o futuro.
Por isso nossa aspiração de
sustentabilidade para 2030
passa por várias delas.

Primeiro por nossas próprias mãos,
dentro de casa, neutralizando
nossos impactos ambientais.
Depois pelas mãos da sociedade,
acelerando a inclusão social interna
e externamente: aumentando a
diversidade em nosso time e
levando conhecimento financeiro
para as pessoas de forma acessível,
transparente e humanizada.

E por fim, nosso futuro passa
também pelas mãos dos negócios e
do impacto que eles reverberam no
mundo. Queremos potencializar
negócios de alto impacto
socioambiental positivo,
para expandir o alcance
da nossa transformação.
Acreditamos que uma vida
financeira mais tranquila é uma vida
financeira que leve em conta tudo
isso.
Para colaboradores, clientes,
negócios, sociedade.
Para o mundo.
Para todas as mãos que
fazem nossa sustentabilidade
ser mais leve.

manifesto

PACTO POR UM FUTURO MAIS LEVE

#LEVEPARAOFUTURO
BANCO BV
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Fomentar
o desenvolvimento social
por meio de uma
atuação sustentável
com nosso ecossistema.

porque atuamos

como atuamos

com quem atuamos

BANCO BV
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para dentro

para fora

pilares de atuação
ASPIRAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

Fomentar o desenvolvimento social
por meio de uma atuação sustentável
com nosso ecossistema

Neutralizar
nosso impacto ambiental

Acelerar
a inclusão social

o que nos move

Mobilizar
recursos para fomentar
negócios sustentáveis

Tornar mais tranquila
a vida financeira de pessoas
e empresas.

como fazemos

preservando recursos
PÚBLICO

iincluindo pessoas

inovando negócios
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COMPROMISSO 2030
Neutralizar nosso impacto
ambiental

O compromisso com negócios sustentáveis começa com nós mesmos.
Queremos liderar pelo exemplo e garantir que o impacto ambiental negativo
causado pela operação do BV seja neutralizado através da compensação das
emissões de CO2. Portanto, nos comprometemos até 2030 a:

Compensar 100% das emissões de gases de efeito estufa
(GEE) diretas do BV;
ODS beneficiadas:

Efetuar 100% da compensação de CO2 do principal negócio
do BV, o financiamento de veículos usados.
* 1º Banco nacional a se comprometer com 100% das emissões de CO2 de seu
principal negócio;
* Potencial de 4 milhões de toneladas compensadas até 2023;
(equivalente às emissões da cidade de Curitiba em 1 ano)

* Investimento 100% financiado pelo BV, zero custo para o cliente;

BANCO BV

O BV também apoia a execução de outros projetos ambientais. Saiba mais sobre a atuação do BV.
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COMPROMISSO 2030
Acelerar a inclusão social
(interna e externamente)

Somos parte de uma sociedade desigual e reconhecemos nossa
responsabilidade de ser um agente de mudança.
Nossa atuação em inclusão começa garantindo que a pluralidade do nosso
país esteja representada também em nosso time. Portanto, nos
comprometemos até 2030 a:

ODS beneficiada:

Atingir 50% de cargos liderança ocupados por pessoas que
se identifiquem com o gênero feminino;
Garantir a participação de 35% de negros no quadro de
colaboradores do BV.

Externamente, o BV também trabalha com a inclusão social através do apoio ao esporte e da
destinação de recursos a projetos sociais.
Saiba mais sobre a atuação do BV.
PÚBLICO
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COMPROMISSO 2030
Mobilizar recursos para
fomentar negócios sustentáveis

Entendemos que o nosso papel no desenvolvimento sustentável é o de
viabilizar o maior número possível de negócios de alto impacto
socioambiental, atuando como potencializadores da mudança positiva.
Para isso, iremos direcionar boa parte de nossos recursos para negócios ESG
que trabalhem com temas como saneamento, energia renovável,
mobilidade limpa, entre outros. Portanto, nos comprometemos até 2030 a:

ODS beneficiadas:

Financiar e distribuir R$80 bilhões de reais para negócios ESG.

O BV também foi o primeiro banco privado brasileiro a emitir um título verde certificado no mercado
externo. Saiba mais sobre a atuação do BV.
BANCO BV
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pacto por um futuro
mais leve
Compromissos 2030 de Sustentabilidade:
nossos pilares de atuação

01

02

03

Neutralizar nosso impacto
ambiental

Acelerar a inclusão social (interna e
externamente)

Mobilizar recursos para fomentar negócios
sustentáveis

Nos comprometemos até 2030 a:

Nos comprometemos até 2030 a:

Nos comprometemos até 2030 a:

• Efetuar 100% da compensação de CO2 do principal
negócio do BV, o financiamento de veículos usados;
• Compensar 100% das emissões de GEE diretas do BV;

• Atingir 50% de cargos liderança ocupados por pessoas
que se identifiquem com o gênero feminino;
• Garantir participação de 35% de negros no quadro de
colaboradores do BV;

• Financiar e distribuir R$80 bilhões de reais para
negócios ESG

nosso jeito de fazer

correto, simples, parceiro e corajoso
BANCO BV
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Acompanhamento de resultados do “Pacto
para um futuro mais leve”
“Pacto para um futuro mais leve” é o
nosso compromisso social e ambiental
para uma agenda até 2030.

Prestação de contas será comunicada
anualmente em relatório Anual e de
Sustentabilidade nos canais de
comunicação BV (RI – site).

Os compromissos foram pautados em
indicadores quantitativos, tangibilizando as
metas ESG do BV até 2030. Nossos executivos
possuem metas ESG atreladas à remuneração
variável compatíveis com nossas metas 2030.

Objetivos serão revisados à cada
dois anos para atualização e/ou
modificação,.

BANCO BV
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#LEVEPARAOFUTURO

Nossas acreditações
Nosso pacto por um futuro mais leve passa pela
responsabilidade de nos tornarmos signatários de
compromissos públicos nacionais e internacionais.

BANCO BV
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#leveparaofuturo
bv.com.br/sustentabilidade
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