


Sobre o Relatório 
O Relatório de Sustentabilidade tem a finalidade de apresentar os 

resultados obtidos nas áreas social, ambiental e econômica durante 

o ano de 2016.

Com inspiração no Global Reporting Initiative – GRI, esse relatório 

permite a mensuração das soluções empreendidas pelas Empresas 

Bancorbrás no que tange ao suprimento das necessidades do pre-

sente, sem, no entanto, comprometer os recursos destinados às ge-

rações futuras. Dessa forma,  é possível traçar as diretrizes de todo o 

conglomerado em relação às melhores práticas de sustentabilidade.



 Ao longo dos anos, a Bancorbrás, além de desen-
volver ações mercadológicas para a promoção e divulga-
ção de seus produtos e serviços, também empenha-se no 
desenvolvimento de ações de cunho social e sustentável. 
Por ser tão importante, esse compromisso encontra-se 
fundamentado em um de seus objetivos estratégicos: 

 

 
 
Nesse sentido,  por meio de seu Instituto,  a Empresa vem 
adotando as melhores práticas para fortalecer a sua ima-
gem socioambiental e ampliar suas atividades nessa área. 
Tanto é que as primeiras iniciativas para isso ocorrem há 
tempos dentro da própria Bancorbrás. Como? Com a par-
ticipação de seus colaboradores em ações e programas 
sociais próprios e/ou naqueles realizados em parceria 
com terceiros; investindo em treinamentos e capacitação 
e incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional 
de seus recursos humanos; implementando ações de ino-
vação tecnológica e na gestão de pessoas. Todas essas ini-
ciativas impactam positivamente em seus negócios e em 
seus públicos de interesse, agregando valor à sua imagem 
e corroborando para o conceito “Trabalhar numa empre-
sa melhor. Viver num mundo melhor.”

 Os resultados obtidos pela Bancorbrás com essas 
práticas estão divulgados neste Relatório de Sustentabili-
dade, cujos dados refletem as conquistas da Empresa e a 
constante necessidade de pautar e realizar futuras ações 
com vistas a superar os seus objetivos mercadológicos e 
socioambientais.

Alfredo Leopoldo Albano
Presidente

Ser reconhecida como uma empresa
socialmente responsável “
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Fotógrafo: Eugênio Novaes
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 Com mais de 34 anos de atuação no mer-

cado brasileiro, a Bancorbrás ganhou visibilida-

de nos ramos de consórcio, seguro e turismo, 

oferecendo a milhares de pessoas facilidades 

para realizarem alguns de seus projetos de vida.

 O conglomerado Bancorbrás é constituí-

do por cinco empresas e uma entidade social.

Agência de Viagens

Consórcio

Corretora de Seguros



Bancorbrás 
Administradora de Consórcios S.A.

 Trabalha com planos para compra, cons-
trução e/ou reforma de imóveis residenciais e 
comerciais e para a aquisição de veículos novos 
e seminovos de todos os portes.

Bancorbrás 
Corretora de Seguros S.A.

 Especializada em seguros de vida, auto-
móveis, acidentes pessoais, saúde, residenciais, 
condominiais e empresariais. Tudo em parceria 
com seguradoras líderes do mercado.

Bancorbrás 
Viagens e Turismo S.A.

 Atuando como Agência de Viagens e 
como Operadora de Turismo, a Empresa oferece 
pacotes turísticos próprios ou de terceiros para 
os mais diversificados destinos. Para o público 
acima de 50 anos de idade, a Empresa desenha 
eventos e roteiros especialmente preparados 
como o Encontro Bancorbrás da Maior Idade. 
Além disso, oferece roteiros específicos para gru-
pos de outros segmentos.

Bancorbrás
Hotéis, Lazer e Turismo S.A.

 Administra o Clube de Turismo Bancor-
brás, oferecendo comodidade, segurança e tran-
quilidade para os clientes na hora de realizarem 
suas viagens, nacionais ou internacionais. São 
cerca de 10 mil hotéis espalhados pelo mundo. 
Com o título, o cliente do Clube tem direito à uti-
lização de sete diárias anuais na rede conveniada 
e cada cliente pode adquirir quantos títulos de-
sejar. Os benefícios não param por aí. Sistema de 
reservas on-line, suporte à hospedagem e des-
contos em lojas, restaurantes e outros parceiros 
estão entre os benefícios oferecidos aos clientes 
do Clube.

Associação Bancorbrás de Responsabi-
lidade Social  
(Instituto Bancorbrás)

 Criada em 2008, é o agente social da 
Bancorbrás. Por meio de boas práticas sociais 
voltadas para educação, meio ambiente, cida-
dania e esporte, o Instituto promove programas 
que visam o desenvolvimento educacional e 
esportivo, a capacitação profissional de jovens 
e crianças e a promoção do voluntariado orga-
nizado, bem como os conceitos e práticas da 
sustentabilidade.

(1) Holding trata-se de uma empresa que 
possui a maioria das ações de outras 
empresas e que detém o controle de sua 
administração e políticas empresariais.
Fonte: www.significados.com.br

Bancorbrás Empreendimentos e Parti-

cipações S.A.

 Primeira empresa a ser criada, atua como 

holding(1), controlando e administrando todo o 

conglomerado. É responsável por traçar as dire-

trizes estratégicas e por desenvolver e executar 

as atividades operacionais das Empresas Ban-

corbrás e de suas afiliadas. Além disso, possui a 

função de administrar os interesses de seus acio-

nistas e de captar recursos destinados a novos in-

vestimentos e a otimização do desempenho das 

empresas com finalidades comerciais. Suas ati-

vidades são desenvolvidas tendo como foco os 

princípios da responsabilidade socioambiental e 

o cumprimento das exigências fiscais e legais.
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 Presente em todas as regiões do País, a Bancorbrás possui dez 

filiais, quinze representações comerciais e oito agências de turismo 

credenciadas.

NOME FANTASIA
Affinitymaster 
Aquarela Brasil Turismo E Receptivo
Bancor - Rézio Serviços Turísticos
Cenm – Serviços e Soluções
Centro Oeste Tur  Viagens e Turismo
Isa Tour Adventure
Krm Empreendimentos Imobiliários e Representações Ltda
Sevynor Representações e Serviços LTDA.
Sobrinho e Santos Representação LTDA.
Star Representações e Serviços LTDA.
Talentus Turismo
Unibens
Virtual Agência de Viagens e Turismo
Sem Destino Turismo e Representações 
Paulo Bezerril Imóveis
Yukatur
Talk
Curitiba Viagens E Turismo
Capo

CIDADE
Uberlândia
Mossoró
Caldas Novas
Guanhães
Cuiabá
Formiga
Belo Horizonte
João Pessoa
Recife 
Brasília
Ipatinga
São Luís
Caratinga
Posse 
João Pessoa 
Calendária
Águas Claras
Curitiba
Brasília 

SEGMENTO
Títulos de Turismo
Títulos de Turismo
Títulos de Turismo
Títulos de Turismo
Títulos de Turismo
Títulos de Turismo
Consórcio e Títulos de Turismo
Consórcio, Títulos de Turismo e Seguro
Consórcio e Títulos de Turismo
Consórcio e Títulos de Turismo
Títulos de Turismo
Consórcio e Títulos de Turismo
Títulos de Turismo
Títulos de Turismo
Consórcio e Títulos de Turismo
Títulos de Turismo
Títulos de Turismo 
Títulos de Turismo 
Títulos de Turismo 

Informações atualizadas em junho de 2017.

UF
MG
RN
GO
MG
MT
MG
MG
PB
PE
DF
MG
MA
MG
GO 
PB
RS
DF
PR
DF

FILIAIS

10 11 8

REPRESENTANTES AGÊNCIAS 
CREDENCIADAS
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MISSÃO
“Ser uma empresa rentável, que atua com ética e responsabilidade socioambiental para 

oferecer comodidade, tranquilidade e segurança na realização dos projetos de vida de 

nossos clientes.”

VISÃO
“Ser uma empresa nacionalmente conhecida e reconhecida por viabilizar a realização 

dos projetos de vida de nossos clientes.”

VALORES
• Honestidade e respeito com os nossos diversos públicos;

• Compromisso com a ética e com a responsabilidade socioambiental;

• Profissionalismo e transparência nos negócios;

• Comprometimento com a qualidade dos produtos e dos serviços ofertados;

• Confidencialidade e segurança da informação;

• Obediência às leis e às normas que regulamentam os negócios da Empresa;

• Compromisso com a qualidade de vida e com o desenvolvimento de nossos colabo-

radores;

• Respeito à diversidade.

NEGÓCIO
“Oferecer comodidade, tranquilidade e segurança na realização dos projetos de vida de 

nossos clientes.”
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 Iniciei minha trajetória na Bancorbrás em 

1996, na área de Contabilidade. Na época, atuava 

como digitador, no turno da manhã e conciliava 

a rotina de seis horas com o curso de Estatística 

na Universidade de Brasília – UnB.

 Sempre com um olhar curioso, passei a 

observar as atividades desenvolvidas na Bancor-

brás, absorvendo novos e importantes conheci-

mentos, que contribuíram muito para a minha 

formação pessoal e profissional. À medida que 

aprendia as rotinas internas, percebi que pode-

ria oferecer sempre um pouco além das minhas 

atividades. 

 Foi esse esforço para oferecer mais para a 

Empresa que alavancou o meu reconhecimento 

e o alcance de outros cargos na Bancorbrás. No 

decorrer desses quase 21 anos de trabalho, assu-

mi diferentes funções, como: Digitador, Auxiliar 

de Contabilidade, Assistente Técnico da Área de 

Controladoria; Assessor da Área de Controlado-

ria; Gerente Executivo da Área de Controladoria; 

Chefe do Departamento de Controladoria; e, por 

fim, Diretor de Finanças e Controle, cargo alcan-

çado em 2015.

 Em todos esses anos, a compreensão e o 

apoio da Bancorbrás foram fundamentais para 

que eu pudesse continuar meu desenvolvimen-

to profissional, agregando novos e importantes 

conhecimentos a minha trajetória. Além disso, 

os investimentos que a Empresa sempre fez na 

formação, no aprimoramento e na especializa-

ção dos colaboradores, incentivando inclusive a 

participação em workshops e congressos, foram 

imprescindíveis para o meu crescimento pessoal 

e profissional. 

 Se posso deixar uma dica para as atuais e 

futuras gerações de profissionais é: quem dita a 

motivação e a performance é você. Se você tra-

balha se motivando e se cobrando para alcançar 

uma performance cada vez maior, sempre vai su-

perar as expectativas.

Claudio Roberto Nogueira de Souza Filho
Iniciou na Empresa como digitador e hoje é 
Diretor de Finanças e Controle.

a compreensão e o apoio da Bancorbrás foram fundamentais para 
que eu pudesse continuar meu desenvolvimento PROFISSIONAL““



17

 O reconhecimento de uma empresa en-

quanto responsável socialmente depende de 

uma série de aspectos. Um deles é a forma que 

é gerida a relação entre empresa e colaborador, 

ressaltando a importância do corpo funcional 

para o alcance dos objetivos estratégicos. 

 Valorizar e reconhecer o colaborador 

como sujeito social consciente e criativo, respei-

tando a sua história e dignidade, é uma realidade 

nas Empresas Bancorbrás. Nos princípios da Polí-

tica de Gestão de Pessoas estão o compromisso 

e a motivação do quadro de colaboradores, esta-

belecendo uma parceria entre a Empresa e seus 

funcionários.

Valorização do
público interno

Ouvidoria Interna
 

 É o canal de atendimento aos colabora-

dores, ou seja, é o espaço legítimo para o recebi-

mento das suas manifestações, sejam elas, suges-

tões, elogios, reclamações ou denúncias; atua na 

mediação dos conflitos apresentados e na busca 

de possíveis soluções; além disso, propõe ações 

de melhoria, com base nas informações colhidas.

 As demandas registradas na Ouvidoria In-

terna são tratadas de forma imparcial e sigilosa.

Convenção de Vendas da Bancobrás.

Gestores Bancorbrás. 



Estagiários e Aprendizes 

 Uma forma de contribuir para a formação 

profissional de adolescentes e jovens estudan-

tes, a Bancorbrás, por meio do Programa Apren-

diz, proporciona a esse público a primeira expe-

riência no mercado de trabalho. 

 Há dezessete anos, o programa de Está-

gio Bancorbrás já realizou várias contratações, 

visando contribuir para o desenvolvimento pes-

soal e profissional de jovens que buscam colocar 

em prática o que é aprendido na teoria. 

Treinamentos e Cursos: investi-
mento no intelecto dos colabora-
dores.

 Com o intuito de promover a contínua ca-

pacitação de seus funcionários, criar ideias e re-

ter talentos, a Bancorbrás incentiva o ingresso de 

seus colaboradores em cursos que corroboram 

com as atividades desenvolvidas na Empresa. De 

acordo com a política adotada para a concessão 

de auxílio financeiro para cursos de pós-gradua-

ção, pode ser disponibilizado o reembolso de 

até 70% do valor da mensalidade.

 Em 2016, a Bancorbrás completou o ano 

com 996 colaboradores diretos.

 A Bancorbrás mantém em seu quadro 

funcional 644 colaboradoras, o que repre-

senta 65% do total de empregados. Valo-

riza ainda a inclusão social de pessoas com defi-

ciência, com 25 funcionários nessas condições. 

 O desenvolvimento técnico e profissional 

dos funcionários também concentra esforços da 

Bancorbrás, que encaminha os colaboradores 

para participação constante em treinamentos e 

capacitações que são voltados para sua área de 

atuação.

Corpo Funcional 
Nº de colaboradores (as) ao final do período 

Nº de empregados (as) terceirizados (as)

Nº de estagiários (as)

Nº de aprendizes

Nº de mulheres que trabalham na empresa

Nº de cargos de chefia ocupados por mulheres

Nº de cargos de chefia ocupados por homens

Nº de pessoas com deficiência

2015
884

58

19

35

577

68

44

24

2016
996

63

34

37

644

68

54

25

 Em 2016, foram realizadas 2.239 inscri-

ções em treinamentos e capacitações. Além dis-

so, a Bancorbrás mantém, em seu calendário fixo, 

o Curso de Aperfeiçoamento em Redação para 

seus colaboradores.
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INVESTIMENTO EM CURSOS E TREINAMENTOS 
Educação

Capacitação e desenvolvimento profissional

Auxílio-financeiro (pós-graduação - especializa-

ção em mestrado)

Total

Quantidade de treinamentos ou cursos

2015

R$ 369.527,26

R$ 69.942,45

R$ 439.469,71

1.284

2016

R$ 438.218,20

R$ 71.907,05

R$ 510.125,25

2.239

GRAU DE ESCOLARIDADE EM 2016
Escolaridade do corpo funcional

5º ano incompleto

5º ano completo

Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo

Superior incompleto

Superior completo

Pós-graduação completa

Mestrado completo

Mulheres

1

0

9

2

18

147

153

264

48

1

Homens

0

2

6

5

22

85

73

131

28

1

21

Benefícios 
 A Bancorbrás não se limita apenas a ofe-

recer salário compatível com as funções exerci-

das pelo funcionário mas, também, disponibiliza 

a eles benefícios de abono assiduidade, anuênio, 

auxílio-creche, auxílio à pós-graduação, auxílio-

-funeral, vale-transporte, auxílio-alimentação e/

ou refeição, participação nos lucros e resultados 

- PLR, plano de saúde, previdência privada, segu-

ro de vida, entre outros. 
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Abono Assiduidade
 

 Após 90 dias de experiência, é assegura-

do ao funcionário o direito de três faltas ao ser-

viço, por ano civil,  desde que previamente com-

binadas com o superior imediato. 

Auxílio-Creche 

 

 Há cinco anos,  foi instituído na Bancor-

brás, o benefício de auxílio-creche. Oferece ao 

colaborador que tenha filhos, adotivos ou não, 

entre três meses e seis anos incompletos bene-

fício para complementar as despesas escolares 

das crianças. Conforme a Instrução Normativa da 

Receita Federal, o valor também é repassado para 

o colaborador que tenha o filho sob cuidados de 

uma babá particular, mediante comprovação do 

registro na CTPS e recolhimento da contribuição 

social previdenciária. Em 2016, o valor do auxílio 

foi de R$ 413,00 mensais, por filho.

Plano de Saúde 
 

 A preocupação com a saúde dos colabo-

radores também é um princípio da Empresa, que 

oferece plano de assistência médico-hospitalar 

reconhecido em todo o território brasileiro, op-

cional para cônjuges, filhos e dependentes dire-

tos, com 50% do valor custeado pela Empresa. 

Previdência Complementar
 

 Valorizar a qualidade de vida de seus 

funcionários é uma vertente importante para 

a Bancorbrás. Por isso, oferece como benefício 

opcional o Plano de Previdência Complementar 

Bancorbrás Prev. Fruto de uma parceria com a 

BrasilPrev Seguros e Previdência S.A., o Bancor-

brás Prev visa complementar ou garantir uma 

renda extra na aposentadoria.

Seguro de Vida 
 

 Outro benefício garantido pela Empresa, 

proporciona aos seus colaboradores o seguro 

de vida em grupo, que garante: invalidez total ou 

parcial, além de auxílio-funeral para o funcioná-

rio, cônjuge e filhos menores de idade. 

Transparência e Ética
 

 A Bancorbrás possui normas, regulamen-

tos e diretrizes bem definidos para o relaciona-

mento com todos os seus públicos de interesse. 

Para tanto, promove regularmente a propaga-

ção de seu Código de Ética e Conduta e de sua 

Consolidação Normativa, no âmbito de todas as 

Empresas do conglomerado. A Bancorbrás tam-

bém mantém os seus canais abertos para ouvir e 

agir, sempre que necessário, no caso de descum-

primento das diretrizes do seu Código de Ética e 

Conduta.

Auxílio-creche

Beneficiados

Valor em reais

2015

71

R$ 350,00

2016

105

R$ 413,00

Seguro 

de vida

2015

R$ 180.000,00

2016

R$ 220.000,00



Matriz - SIPAT 2016
Aferição de Pressão e Teste Glicêmico/Estande da Nutrição

Aferição de Pressão/Instituto Catarata

Cabine de Fotos

Massagem Facial

Palestra Alimentação Saudável-1

Palestra Alimentação Saudável-2

Palestra Direção Defensiva

Palestra Importância da Respiração

Quick Massage

Reflexologia Podal

SPA das Mãos

SPA das Mãos (Gestantes)

Total de atendimentos

168

241

501

23

40

34

42

41

550

22

21

12

1695

Saúde e Segurança no Trabalho
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA

 No ano de 2016, a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA realizou ativida-
des que contribuíram para a diminuição de aci-
dentes e/ou doenças ocorridos durante a jorna-
da de trabalho dos colaboradores das Empresas 
Bancorbrás.

Confira as ações realizadas:
• curso para cipeiros, com o objetivo de reciclar e 

unificar o conhecimento dos membros da CIPA;

• vistoria em todos os andares/setores (Matriz);

• atualização dos mapas de risco (Matriz);

• conferência de todos os extintores e troca dos 

necessários (Matriz);

• fiscalização para instalação ou reparo em iluminação, 

sensores e fitas antiderrapantes nas escadas (Matriz);

• semana Interna de Prevenção de Acidente do 

Trabalho - SIPAT (Matriz e Filiais);

• palestra de alimentação saudável e distribuição de 

porta sanduíche durante a SIPAT, para incentivar o 

hábito de uma alimentação saudável (Matriz);

• ação itinerante para reforçar a importância da 

participação de todos na ginástica laboral (Matriz);

• conscientização à prevenção de câncer de mama, 

com simulação do autoexame em mama específica 

para essa finalidade (Matriz);

 

• Ação educativa para diferenciar os sintomas dos ví-

rus da Zika, Chikungunya e Dengue, a fim de reforçar 

os cuidados com essas doenças. 

• Também foram disponibilizados álcool em gel em 

todas as recepções e banheiros da empresa e divulga-

dos informes sobre a prevenção da gripe H1N1.
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Ginástica Laboral

 A Bancorbrás também se preocupa com 
a qualidade de vida no trabalho, por meio das 
atividades da ginástica laboral, realizadas regu-
larmente nas dependências da Empresa.



ASFBRÁS
Associação dos Funcionários da Bancorbrás

 A Bancorbrás também acredita que a prá-

tica de esporte possibilita uma vida mais saudá-

vel. A ASFBRÁS  incentiva a participação dos seus 

associados nas corridas de rua que acontecem 

em Brasília, custeando parte das inscrições. Em 

2016, a Associação esteve presente em vários 

eventos esportivos, como corridas e voltas ciclís-

ticas, registrando a participação, em média, de 

80 a 110 colaboradores e dependentes, em cada. 

 No ano de 2016, as principais atividades 

desenvolvidas pela ASFBRÁS, para qualidade de 

vida dos funcionários, além de todas as corridas, 

foram os seguintes eventos:

Campeonato de Futebol masculino e feminino - 

De 24 de setembro a 03 de dezembro.

9º Campeonato Interno de Futebol Society 

Participação dos colaboradores (masculino e femini-

no) no campeonato de futebol com apoio do clube 

ASES/DF.

Grupo de caminhada primeiro passo

ASFBRÁS procura a cada ano buscar mais benefícios 

para seus associados e dependentes. No ano de 2016 

a Associação continua com o projeto Grupo de Ca-

minhada primeiro passo, no qual os associados têm 

aulas de corrida e treinamento funcional no Parque 
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da Cidade Sara Kubitschek, em Brasília, nas terças e 

quintas-feiras, nos horários de 18h e 19 h.

Janeiro:

• Circuito do Sol (24/1/2016)

Março:

• Circuito das Estações/Outono (20/3/2016)

Abril:

• CBCR - Etapa Pontão (17/4/2016)

Maio:

• Night Run (7/5/2016)

Junho:

• Circuito das Estações - Etapa Inverno (19/6/2016)

Fevereiro:

• ASFBRÁS Fantasy (27/2/2016)

Evento para 300 pessoas, no clube da ASES, com show do 

cantor Daniel Duran e distribuição de brindes.

Maio:

• Dia das mães. O evento contou com:

coffee break, quick massage, make mary kay, limpeza de 

pele, bioimpedância, exposição de roupas, camisetas 

ecológicas e brinde para todas as mães.

Junho:

• Festa Junina - 11/6/201. O evento ocorreu no 

estacionamento interno da Associação Atlética do Banco 

do Brasil – AABB, onde cerca de 1.200 pessoas estiveram 

Agosto:

• CBCR - Etapa Monumental BY NIGHT (20/8/2016)

Setembro: 

• POUPEX (3/9/2016)

Outubro:

• Corrida McDonald’s (9/10/2016)

Novembro:

• CBCR - Etapa República (20/11/2016)

Dezembro:

• Circuito das Estações - Etapa Verão - 11/12/2016

presentes. A dupla  sertaneja Henrique e Ruan e a banda  

de forró Encosta Neu garantiram animação e muita dança 

a noite toda.

Agosto:

• Dia dos Pais - 12/8/2016 

Entrega de brindes para todos os pais.

Outubro:

• Festa das Crianças (15/10/2016)

A Associação dos Funcionários da Bancorbrás – ASFBRÁS 

realizou a tradicional festa em comemoração ao Dia das 

Crianças. O evento, foi realizado no Clube ASES/DF, e 

contou com a participação de mais de 400 pessoas, entre 

associados e dependentes.

Corridas 2016: 

Eventos 2016: 



 Sou cliente da empresa desde 2009 e 

sempre tenho usufruído, com satisfação, de to-

dos os produtos e serviços a que tenho direito. 

Quero registrar um fato ocorrido comigo e fami-

liares em viagem de férias pelo Nordeste. 

 Meus familiares e eu nos hospedamos 

em uma pousada em Porto de Galinhas/PE e 

após 24 horas verificamos que estávamos mal 

localizados, atendimento péssimo e alimentação 

ruim. Após conversar com o proprietário, ficou 

claro que nada mudaria aqueles procedimentos.

 Entramos imediatamente em contato 

com a Bancorbrás, registrando o fato que estava 

ocorrendo conosco, e gentilmente a atendente 

nos pediu algum tempo para tentar uma solu-

ção para o nosso problema. Após mais ou menos 

três horas, a Bancorbrás entrou em contato co-

nosco oferecendo algumas alternativas de hos-

pedagem. Mais uma vez deixo os meus sinceros 

agradecimentos, gratidão pela atenção e agili-

dade em solucionar o problema. 

 Queremos deixar registrada toda nossa 

admiração, orgulho e satisfação em ser cliente 

dessa empresa. 

Raimundo Fonseca dos Santos e família 
Títulos: 227549 266326
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Chat Bancorbrás
 Implementado há quatro anos, demons-
tra-se uma importante ferramenta de comuni-
cação, com tecnologia e praticidade, exigências 
do mercado. O Chat pode ser acessado pelo site 
www.bancorbras.com.br e as informações são 
utilizadas no aperfeiçoamento da comunicação 
com o público de maneira confiável e eficiente. 
Em 2016, foram 6.204 atendimentos.

SAC - Setor de Atendimento ao Cliente

 O Setor de Atendimento ao Cliente – SAC 
administra o recebimento de reclamações, orien-
tações, sugestões, elogios e direciona os assun-
tos para resolução e providências estruturais das 
áreas responsáveis. É também o canal de comu-
nicação com todos os clientes e demais públicos 
de interesse, para atender as manifestações de 
forma transparente, rápida e eficiente. Em 2016, 
o SAC registrou 40.440 atendimentos.

Ouvidoria Externa
 O cliente, após as providências adotadas 
pelo SAC e/ou Central de Relacionamento da 
Bancorbrás Administradora de Consórcio pode, 
ainda, entrar em contato com a Ouvidoria, que 
atua em última instância como mediadora das 
demandas de clientes do Turismo, Consórcio e 
Seguro, que não foram solucionadas pelos ca-
nais convencionais de auxílio ao cliente. Para 
tanto, é necessário informar o número do proto-
colo fornecido por esses canais. 

 Com o objetivo de aperfeiçoar o atendi-
mento e os serviços oferecidos a Ouvidoria rece-
be as manifestações e, por meio delas, colabora 
para a correção de falhas operacionais. Além dis-
so, contribui para o desenvolvimento de estraté-
gias de relacionamento e atua como canal direto 
de comunicação entre o cliente e a alta adminis-
tração da Empresa.

Principais atividades desenvolvi-
das no ano de 2016:
• atendimento e registro de sugestões e elogios;
• mediação das reclamações e denúncias de 
clientes do Consórcio, Seguro e Turismo;
• cobrança de providências das áreas competen-
tes, acompanhamento dos processos em curso 
na Ouvidoria e retorno aos clientes com as devi-
das soluções;
• atendimento, registro e mediação das deman-
das de clientes internos (colaboradores);
• realização de acordos extrajudiciais;
• contribuição para o desenvolvimento de estra-
tégias de relacionamento com o cliente;
• relatórios semestrais da Ouvidoria encaminha-
dos para a Auditoria Interna e Diretoria;
• realização da 2ª Semana da Ouvidoria Interna 
Bancorbrás.

 A Bancorbrás preza por um relaciona-
mento ético, claro e objetivo com seus clientes, 
parceiros, fornecedores, colaboradores, acionis-
tas e demais públicos de interesse, oferecendo 
diversos canais de comunicação.

Clientes

 Temos como missão “ser uma empresa 
rentável, que atua com ética e responsabilidade 
socioambiental para oferecer comodidade, tran-
quilidade e segurança na realização dos projetos 
de vida de nossos clientes”.  Para garantir o me-
lhor serviço a esse público específico, a Empresa 
disponibiliza diversos canais de relacionamento: 

Call Center  

 Um dos principais canais de relaciona-
mento com o cliente, além de venda de títulos, 
realiza também marcação de reservas (nacio-
nais e internacionais), entre outros serviços. Bus-
cando manter a qualidade no atendimento aos 
clientes do Clube Bancorbrás, a empresa investe 
em treinamentos e novas tecnologias na Cen-
tral de Atendimento. Em 2016, foram 742.735 
atendimentos.
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Relacionamento com o público externo
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Canais de Comunicação 

 A Bancorbrás mantém canais de comuni-

cação sempre abertos para contato com os seus 

diferentes públicos. Entre os veículos utilizados 

pela Empresa estão: a Revista Bancorbrás, o Bo-

letim de Informações ao Acionista – BIA (impres-

so), o Facebook, Twitter, Instagram e e-mail mar-

keting. 

 Além disso, a Bancorbrás mantém ativos 

outros canais para interação com os clientes, tais 

como: Ouvidoria, Central de Atendimento e Se-

tor de Atendimento ao Cliente – SAC. Assim, está 

sempre aberta para o recebimento de sugestões, 

dúvidas, reclamações, denúncias, críticas e elo-

gios sobre seus produtos e serviços, bem como 

acerca do atendimento prestado pelo seu corpo 

de colaboradores.

 Todos esses canais contribuem para que 

a Bancorbrás alcance um de seus objetivos es-

tratégicos: atender as expectativas dos clientes e 

superá-las.

Fornecedores 

 A escolha dos fornecedores com quem as 

Empresas Bancorbrás mantêm relações comer-

ciais envolve aspectos expressos no  Código de 

Defesa do Consumidor e no Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA, principalmente ao que 

tange a práticas discriminatórias e aos trabalhos 

escravo e infantil, condutas contrárias às diretri-

zes dispostas no Código de Ética e Conduta da 

Bancorbrás.

 Não basta, portanto, que os parceiros te-

nham atestado a qualidade de seus produtos/

serviços e de seu atendimento. É necessário que 

desenvolvam ações voltadas para a responsabi-

lidade socioambiental. Além disso, todos os con-

tratos firmados pelas Empresas Bancorbrás esta-

belecem, de maneira clara e objetiva, os deveres, 

as obrigações, as responsabilidades e os direitos 

das partes envolvidas, bem como elencam cláu-

sulas específicas.

Acionistas

 Além dos canais de comunicação, a 

Bancorbrás possui um setor exclusivo para   

contato com seus acionistas: o Setor de Rela-

cionamento com Investidores. Nessa estrutura, 

os acionistas podem obter informações sobre 

compra, venda e/ou movimentação de ações da 

Empresa.



 Criada em 2008, a Associação Bancorbrás 

de Responsabilidade Social, também conhecida 

como Instituto Bancorbrás, é o agente social da 

Bancorbrás e tem como função, além de exercer 

o papel de empresa consciente e que acredi-

ta em um futuro melhor, incentivar os públicos 

da Empresa a serem responsáveis socialmente. 

Por meio de boas práticas sociais voltadas para 

educação, meio ambiente, cidadania e esporte, 

o Instituto promove programas que visam o de-

senvolvimento educacional e esportivo, a capa-

citação profissional de jovens e adultos e a pro-

moção do voluntariado organizado, bem como 

os conceitos e práticas da sustentabilidade.

Em 2016, foram mais de 9 mil pessoas bene-

ficiadas direta e indiretamente pelos progra-

mas e projetos sociais desenvolvidos pelo Ins-

tituto, o que contabilizou um investimento de  

R$ 1.167.474,72. 
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ção artística, cultural e social de crianças e ado-

lescentes moradores da Cidade Estrutural-DF, 

além de contribuir para criação de vínculos afe-

tivos entre os beneficiados, por meio da intera-

ção social. Realizado há cinco anos com o Ins-

tituto Reciclando Sons - IRS, o Notas e Canções 

tem anualmente uma média de 80 atendidos. 

Em 2016, o IRS completou 15 anos de existência 

e realizou um evento comemorativo, com uma 

homenagem aos parceiros, inclusive ao Instituto 

Bancorbrás.

Programa Adote um Estudan-
te 

“O programa tem sido decisivo na minha forma-

ção profissional, posso afirmar que minha traje-

tória foi totalmente modificada para melhor”. Na-

yara Eliza Freire dos Santos, jovem apoiada pelo 

programa Adote um Estudante.

 O programa Adote um Estudante ofere-

ce assistência a universitários em situação de 

vulnerabilidade social que estejam 

devidamente matriculados 

em universidades 

públicas. Em 

c o n t r a -

partida, os 

estudantes bene-

ficiados pelo Programa 

atuam em ações sociais em-

preendidas pelo Instituto Bancorbrás. O 

programa ajudou a formar oito estudantes em 

todo o Brasil, são eles:

• Anna Luiza Farias, médica veterinária, formada pela 

Universidade de São Paulo – USP, em 2014;

• Daiana Amaral, fisioterapeuta, formada pela Univer-

sidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

– UFCSPA, em 2014;

• Edjailson Jurandi, engenheiro civil, formado pela 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, em 

2014;

• Lígia Carla, dentista, formada pela Universidade de 

Brasília – UNB, em 2008;

• Maressa Quezzia, médica, formada pela Universida-

de de Brasília – UNB, em 2013;

• Priscila do Nascimento, enfermeira, formada pela 

Universidade Federal do Ceará – UFC, em 2013;

• Reginaldo Santos, engenheiro de Redes, formado 

pela Universidade de Brasília – UNB, em 2013; 

• Simone Neves, pedagoga, formada pela Universida-

de Federal de Minas Gerais – UFMG, em 2013; 

• Taciana Campos, gestora de agronegócios, formada 

pela Universidade de Brasília – UnB, em 2016.

Programas Sociais do Instituto: 

EDUCAÇÃO

 O principal programa do Instituto visa 

o desenvolvimento humano de crianças, ado-

lescentes e adultos. E busca contribuir com o 

ensino profissionalizante, a ampliação do uni-

verso sociocultural, a inclusão social e o fortale-

cimento de vínculos familiares e comunitários. 

Oferece à comunidade a possibilidade de aten-

dimento nas áreas de assistência social, de edu-

cação e de trabalho.

Projetos: 

 Educar Para a Vida: realizado em 

parceria com instituições sociais do Distrito 

Federal, o projeto completou 11 anos de exis-

tência, com mais de 2.145 adolescentes benefi-

ciados. Em 2016, 360 adolescentes participaram 

do curso de formação cidadã, serviços adminis-

trativos, informática, português e matemática.

 Notas e Canções: promove a forma-

37Beneficiados no projeto 
Educar para a Vida. 

Beneficiados pelo 
Projeto Notas e Canções. 

Beneficiado no projeto  
Educar para a Vida. 



instituições de 

longa permanên-

cia para idosos, hospitais 

e casas de acolhimento institu-

cional para crianças e adolescentes.

 Bancorbrás Social: tem em vista for-

talecer as instituições parceiras, por meio de 

doações. O objetivo é alcançar resultados signifi-

cativos na realidade dos beneficiados dessas or-

ganizações. Em 2016, foi realizado  o edital para 

a seleção de cinco instituições a serem benefi-

ciadas, no Distrito Federal. Nas regiões em que a 

Bancorbrás possui filial, também foram selecio-

nadas oito organizações. Ao todo, treze institui-

ções foram beneficiadas.

Federal de Minas Gerais – UFMG;

• Nayara dos Santos, de Odontologia, da Universida-

de Federal de Minas Gerais – UFMG; 

• Ravena Ramos, de Ciências Naturais, de Universida-

de de Brasília – UnB;

• Renan Lisboa, de Direito, da Universidade Federal de 

Goiás – UFG; 

• Sheila Rodrigues, de Ciências Naturais, da Universi-

dade de Brasília – UnB;

• Thiago Gadelha, de Física, da Universidade Estadual 

do Ceará – UECE. 

Programa Eu Abraço Essa Causa
 
 O programa Eu Abraço Essa Causa tem o 

objetivo de propagar os princípios e as práticas 

de cidadania, de sustentabilidade e de volunta-

riado para os públicos interno e externo da Ban-

corbrás. Além disso, oferece auxílio financeiro  

para instituições sociais, possibilitando a melho-

ria no serviço prestado para seus beneficiados.

Projetos: 

 Voluntários Bancorbrás: tem o ob-

jetivo de estimular e oferecer ao público interno 

da Bancorbrás a possibilidade de exercer a cida-

dania, por meio do trabalho voluntário estrutura-

do. São realizadas visitas periódicas à instituições 

cadastradas e selecionadas pelo Instituto Ban-

corbrás. Em 2016, foram seis ações em creches, 

Projetos: 

 Bolsa Universitária: consiste na 

concessão de auxílio-financeiro para alimenta-

ção e transporte, além de apoio para aquisição 

de materiais didáticos e para participação na  

colação de grau. Também são atendidos estu-

dantes nos estados em que a Bancorbrás possui 

filiais. Os jovens escolhidos passam por uma se-

leção e avaliação socioeconômica, realizada pelo 

Instituto Bancorbrás, com o apoio do setor de as-

sistência estudantil das universidades.

Atualmente, são beneficiados pelo projeto treze 

estudantes :

• Anderson Matos de Azevedo, de Nutrição, da Uni-

versidade Estadual do Ceará – UECE;

• Andrea Araújo, de Gestão Ambiental, da Universida-

de de Brasília – UnB;

• Jacqueline Vasconcelos, de Psicopedagogia, da Uni-

versidade Federal da Paraíba – UFPB;

• Jane da Silva, de Letras, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro – UFRJ;

• Joyce dos Santos, de Letras, da Universidade de São 

Paulo – USP;

• Marcelo da Silva Daga, de Ciências Naturais, da Uni-

versidade de Brasília – UnB; 

• Marlon Teodoro, de Música, da Universidade Federal 

de Minas Gerais – UFMG;

• Murilo Rodrigues, de Artes Visuais, da Universidade 
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ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

 Acreditando no esporte como uma ferra-

menta de desenvolvimento social, a Bancorbrás, 

por meio do Programa Esporte e Qualidade de 

Vida, incentiva a prática de atividades físicas por 

pessoas que residem em comunidades de baixa 

renda no Distrito Federal. Além disso, estimula a 

prática do esporte, por meio de apoio financeiro 

a jovens atletas.

Projetos: 

 Viver Bem: em parceria com o Centro 

Presbiteriano de Idade e Experiência – CPIE, foi 

mantida a execução do projeto Viver Bem. Den-

tre as atividades desenvolvidas estão: hidrogi-

nástica, pilates e introdução ao mundo digital. 

Foram atendidos cerca de 350 idosos do Dis-

trito Federal, com o transporte para o local onde 

são desenvolvidas as atividade, no próprio CPIE, 

além de ter apoiado vários eventos no decorrer 

do ano. O objetivo do projeto é que os idosos 

tenham uma melhora na autoestima, além de 

contribuir para a saúde física e emocional dos 

participantes. Os beneficiados, em uma avalia-

ção do ano de 2016, demonstraram a satisfação 

de participarem do Viver Bem, por se sentirem 

envolvidos, acolhidos e valorizados.

 Semana de Responsabilidade So-
cial da Bancorbrás 

 Durante os dias 28 e 30 de setembro de 

2016, o Instituto Bancorbrás desenvolveu a 6ª 

Semana de Responsabilidade Social da Bancor-

brás. Foram cerca de 200 pessoas impactadas 

diretamente com as ações empreendidas, que 

incluem um treinamento para organizações da 

sociedade civil do Terceiro Setor, e uma ação 

com os voluntários do programa Eu Abraço Essa 

Causa. Outra importante iniciativa realizada no 

evento foi o compartilhamento de conhecimen-

to dos colaboradores. Um tema abordado foi a 

diferenciação entre Responsabilidade Social e 

Filantropia.

 Campanhas e Causas Sociais: pre-

tende engajar, sensibilizar e conscientizar os 

públicos interno e externo da Bancorbrás sobre 

as práticas de cidadania e responsabilidade so-

cioambiental. Em 2016, foram realizadas duas 

campanhas. Os Institutos Bancorbrás e Sabin, 

com o apoio massivo de seus parceiros promo-

veram a Campanha do Agasalho, foram arreca-

dadas duas toneladas de doações, cerca de três 

mil beneficiados e mais de 36 instituições 
contempladas. 

 Em 2016, a preferência foi, em sua maio-

ria, casas de acolhimento para crianças e adoles-

centes,   instituições de longa permanência para 

idosos, casas de recuperação, creches e casas de 

passagem para pessoas em situação de rua.

 A Campanha de Natal arrecadou mais de 

400 cestas básicas e cerca de mil itens de hi-

giene pessoal. Os colaboradores e parceiros da 

Bancorbrás uniram forças e ajudaram a benefi-

ciar cerca de 800 pessoas atendidas nas dez or-

ganizações contemplada pelos donativos.

 Padrinhos do Esporte: incentiva 

atletas profissionais de diversas modalidades a 

permanecerem no esporte, por meio de apoio 

para treinamento e para participação em com-

petições. Em contrapartida, eles atuam como 

padrinhos de projetos sociais de cunho espor-

tivo, acompanhando atividades realizadas em 

parceria com o Instituto Bancorbrás. Atualmen-

te, Glauber Silva, de natação; Elianay Pereira, de 

marcha atlética e Pedro Maia, de jiu jitsu são os 

beneficiados.

41Semana de Responsabilidade  
Social da Bancorbrás.
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Programa Saúde do Planeta

 O Instituto Bancorbrás se preocupa com 

os impactos da sociedade no meio ambiente e 

procura desenvolver ações que utilizam os recur-

sos naturais de forma responsável e sustentável. 

Com base nisso e pensando nas gerações futu-

ras, o Programa Saúde do Planeta busca contri-

buir para a conscientização política, institucional 

e comunitária dos públicos interno e externo da 

Empresa.

Projetos: 

 Plantando o Futuro: por meio do 

Projeto Plantando o Futuro, renovou a parceria 

com a Fundação SOS Mata Atlântica, totalizan-

do 30 mil mudas doadas. Além disso, em 2016, 

continuou a parceria com o Jardim Botânico de 

Brasília – JBB, também com doação de mudas 

nativas. O recurso foi utilizado ainda na erradi-

cação de pinheiros invasores que prejudicam a 

vegetação local e para a abertura de uma trilha 

indígena socioambiental, que foi inaugurada no 

Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, com 

a participação da comunidade e de beneficia-

dos pelo projeto Educar Para a Vida, do Instituto 

Bancorbrás.

 O projeto consiste na doação de mudas 

de espécies nativas da Mata Atlântica e do cer-

rado, para compensar parte das emissões de CO² 

na atmosfera. De acordo com o cálculo desen-

volvido pelo Laboratório de Estudos e Pesqui-

sa em Artes e Ciências – LEPAC, da UNICAMP, a 

quantidade de árvores reflorestada, desde 2011, 

corresponde a seis mil toneladas de carbono 
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compensadas no meio ambiente. 

 Com a evolução dos plantios realizados 

nos últimos anos (Fazenda Pinhal, em Santo An-

tônio do Amparo – MG; Fazenda Vista Bonita, 

em Sandovalina – SP; na Fazenda Santa Helena, 

Taubaté/SP e na Fazenda Bela Vista, em Ijaci- MG), 

a Bancorbrás renovou a parceria por mais um ano. 

 

Combate ao Desperdício: desde 2010, o 

Instituto Bancorbrás desenvolve ações para os 

colaboradores da Bancorbrás buscando a cons-

cientização desse público sobre o consumo 

consciente, a coleta seletiva e, consequentemen-

te, a preservação do meio ambiente. Em 2016, a 

Campanha Contra o Desperdício passou por mu-

danças e se tornou a Campanha Uso Consciente, 

com o intuito de envolver mais os colaborado-

res. No primeiro semestre, foi realizada uma ação 

para criação de um mascote para a Campanha, 

denominado como BancorEco.

 O Instituto Bancorbrás ressaltou que a po-

lítica dos 3R’s (reduzir, reciclar e reutilizar) deve 

ser praticada por todos. Por conta disso, trocou 

pelas dependências da Empresa os adesivos dos 

banheiros, bebedouros, além de cartazes, cha-

mando mais atenção para a Campanha.
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 Em 2016, a ação obteve extrema relevân-

cia em projetos que proporcionaram grande re-

torno de visibilidade à Empresa, com um total de 

R$ 1.290.321,98 de investimento. Os principais 

destaques foram:

 

 Projeto Itinerante - Sociedade 
Concerto de Brasília: os espetáculos fizeram 

parte da Turnê Bancorbrás e foram realizados em 

parceria com a Sociedade de Concertos de Bra-

sília, em quatro capitais em que a Empresa está 

presente:  Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e João 

Pessoa. Fizeram parte dos shows composições 

de Villa-Lobos e Mendelssohn, Antônio Carlos Jo-

bim, entre outros. Além disso, foram contempla-

dos também, parceiros e instituições atendidas 

pelo Instituto Bancorbrás.

 Sinfonia Solidária: o Projeto Sinfo-

nia Solidária é composto por um dos conjuntos 

mais tradicionais da Áustria, o Strauss Capelle, de 

Viena. Três cantores líricos e dois bailarinos se 

juntam à orquestra, trazendo um repertório de 

famosas valsas, polcas e demais gêneros musi-

cais tradicionalmente vienenses. Toda a verba 

arrecadada com a compra de ingressos da turnê 

foi revertida às instituições que trabalham para a 

causa do câncer infanto-juvenil nas cidades em 

que o grupo se apresentou.

 Noite Sertaneja: os espetáculos Ca-

marim Sertanejo, em Belo Horizonte - MG, e 

Show Encontro, em Goiânia - GO, contaram com 

o patrocínio do Bancorbrás Cultural e marcam 

a estratégia da Empresa de expandir o projeto 

para outras regiões. Chitãozinho & Xororó e o 

cantor Leonardo fizeram a alegria dos mineiros 

na noite do dia 3 de dezembro. Na mesma noite, 

em Goiânia - GO, Zezé di Camargo & Luciano e 

Victor & Leo se apresentaram para o público de 

Belo Horizonte - MG.

 Projeto Traços: o projeto recebe o 

patrocínio do Bancorbrás Cultural desde 2015. 

Com a renovação, a Empresa contribuiu para a 

edição e a impressão de mais 12 exemplares da 

Revista Traços, favorecendo a reintegração de 

indivíduos à sociedade e oferecendo-lhes uma 

oportunidade de geração de renda. Focada em 

temas culturais, a publicação custa R$ 5,00, sen-

do que, 80% desse valor (R$ 4,00), ficam com o 

Porta-Voz. Com o dinheiro restante, eles adqui-

rem mais revistas para continuar as vendas. Em 

um ano, o Projeto gerou uma renda de cerca de 

R$ 325 mil para os Porta-Vozes.

 Pink For Life Run: a Bancorbrás, com 

o intuito de fortalecer e divulgar a campanha 

do Outubro Rosa de 2016, patrocinou a Pink 

For Life Run, que 

aconteceu no dia 29 

de outubro, em Brasília. A 

corrida teve o objetivo de estimu-

lar a participação da população no controle 

e diagnóstico do câncer de mama. As inscrições 

foram condicionadas à doação de um quilo de 

alimento não perecível, que foram doados para 

instituições que beneficiam mulheres com cân-

cer, a Rede Feminina de Combate ao Câncer  

de Brasília e a Associação de Mulheres Acometi-

das com Câncer – AMACC, ambas cadastradas no 

Instituto Bancorbrás. Foram arrecadados mais de 

800 kg de donativos. 

 Brasília Photo Show: o projeto reú-

ne registros inteligentes, criativos e mágicos de 

fotógrafos profissionais e amadores, publicados 

no livro Brasília Photo Show.  O material traz à 

tona a sensibilidade de quem está atrás das len-

tes e que têm revolucionado a história do ho-

mem com a fotografia e não necessariamente as 

técnicas utilizadas. 
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• Presidente das Empresas Bancorbrás

Alfredo Leopoldo Albano

Instituto Bancorbrás

Associação Bancorbrás de Responsabilidade Social

• Diretor Executivo

Elimário Araújo Santos

• Vice-Diretor

Jorge Tomio Guiyotoku

Dirigentes das Empresas Bancorbrás

• Diretor de Administração

Jorge Tomio Guiyotoku

• Diretor de Finanças e Controle

Claudio Roberto Nogueira de Souza Filho

• Diretor de Consórcio e Seguro

Luiz Carlos Gama Pinto

• Diretor de Tecnologia

Elimário Araújo Santos

• Diretor de Negócios do Clube Bancorbrás

Reynaldo Miranda de Abreu

• Diretor de Operações do Clube Bancorbrás

Alfredo Leopoldo Albano Júnior

• Diretor da Agência de Viagens Bancorbrás

Carlos Eduardo Alves Pereira

Central de Relacionamentos com Investidores

Informações sobre ações:  (61) 3314 7036

Atendimento: 2° a 6°, das 8h30 às 17h30

E-mail: bep@bancorbras.com.br

Setor de Atendimento ao Cliente

Sugestões, dúvidas e reclamaçõe: 0800 61 2255

Atendimento: 2° a 6°, das 8h às 20h, e sábado das 8h às 14h

E-mail: sac@bancorbras.com.br

Ouvidoria

Denúncias, críticas, reclamações*, elogios e sugestões: 0800 814 2252

Atendimento: 2° a 6°, das 8h às 17h

E-mail: ouvidoria@bancorbras.com.br

*Neste caso será necessário o protocolo de atendimento fornecido pelo SAC ou pela Central de 
Relacionamento da Bancorbrás Administradora de Consórcios.

Empresas Bancorbrás

• Bancorbrás Empreendimentos e Participações S.A.

SCS, Quadra 4, Bl. A, N° 230, Ed. Israel Pinheiro, 7° andar, Brasília (DF) 

• Bancorbrás – Hotéis, Lazer e Turismo S.A.

SCS, Quadra 4, Bl. A, N° 230, Ed. Israel Pinheiro, 5° andar, Brasília (DF)

• Bancorbrás Viagens e Turismo S.A.

SCS, Quadra 4, Bl. A, Loja 193, Ed.Brasal II, Térreo, Brasília (DF)

• Bancorbrás Corretora de Seguros S.A.

SCS, Quadra 4, Bl. A, N° 230, Ed. Israel Pinheiro, 4° andar, Brasília (DF)

• Bancorbrás Administradora de Consórcios S.A.

SCS, Quadra 4, Bl. A, N° 230, Ed. Israel Pinheiro, 4° andar, Brasília (DF)

• Instituto Bancorbrás

Associação Bancorbrás de Responsabilidade Social 

SCS, Quadra 4, Bl. A, N° 230, Ed. Israel Pinheiro, 5° andar, Brasília (DF)

• Tiragem: 1.000 exemplares.

• Produção: Departamento de Marketing e Publicidade.

• Revisão: Bancorbrás e VMP8.

• Projeto Gráfico: Ricardo Fiore - Diretor de criação VMP8

• Arte Final: Ailton Melo VMP8

• Fotografia: Shutter Stock e arquivo Bancorbrás.

• Impressão: Athalaia Gráfica e Editora LTDA

• Distribuição: gratuita






