
 Programa de Reconhecimento de Responsabilidade Socioambiental 

FENABB 

Regulamento 

1. Finalidade 

O Programa de Reconhecimento de Responsabilidade Socioambiental FENABB tem como 

finalidade estimular, disseminar e valorizar a implementação de iniciativas relacionadas a temas 

socioambientais, bem como difundi-las junto às AABBs, reconhecendo as ações bem-sucedidas 

realizadas pelo Sistema AABB. 

2. Participação 

2.1. A participação no Programa é aberta a todas as AABBs. 

2.2. Cada AABB poderá apresentar apenas uma ação que tenha sido: 

 Desenvolvida por iniciativa própria;  

 Desenvolvida com apoio do clube, desde que no ambiente da AABB; e 

 Implementada em 2015.  

2.3. A ação deverá ser apresentada por meio de vídeo, com base nos critérios dispostos no 

Anexo I. 

2.4. O vídeo deverá ser encaminhado até 31.07.2016 (data da postagem, via Sedex, nos 

Correios), na forma descrita no Anexo I. 

3. Reconhecimento – premiação  

3.1. Todos as ações inscritas, de acordo com este regulamento, serão reconhecidas pela FENABB 

com o certificado de participação no programa e pontuados segundo um conjunto de critérios 

e quesitos. As 10 AABBs que obtiverem as maiores pontuações serão premiadas com troféu e 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). As demais AABBs receberão medalhas de 

reconhecimento. 

3.2. Os critérios e quesitos citados no item 3.1 estão descritos, na íntegra, nos Anexos I e II, 

respectivamente. 

3.3. O valor referente a premiação será depositado em conta bancária de cada AABB que se 

destacar entre as dez melhores pontuações. 

4. Comissão Técnica  

4.1. Caberá a uma Comissão Técnica, constituída pela FENABB, proceder a análise e pontuação 

de todos os trabalhos inscritos que atenderem ao regulamento do programa. 

4.2. A pontuação será para os subitens de cada quesito e obedecerá uma escala de 1 a 5, 

conforme descrito no Anexo II. No caso de empate na pontuação da décima AABB premiada, 

será selecionada a AABB que contar com maior quantidade de pontuação “5” (cinco) no 

conjunto dos subitens. Permanecendo o empate, o desempate será, pela ordem, a maior 

pontuação no quesito “Princípios de Responsabilidade Socioambiental”, “Desempenho” e 

“Postura Empreendedora”.  

 



 

 

4.3. A Comissão contará com três integrantes designados pela FENABB, sendo: 

4.3.1. Um representante da FENABB; 

4.3.2. Um representante da Unidade de Negócios Sustentáveis do Banco do Brasil; 

4.3.3. Um especialista em assuntos de responsabilidade socioambientais.  

5. Divulgação dos Resultados 

5.1. A relação das AABBs inscritas, será divulgada no site da FENABB 

(http://www.fenabb.org.br), no dia 22.08.2016, em ordem alfabética e nela estarão destacadas 

as 10 (dez) selecionadas com as maiores pontuações na análise da comissão técnica.  

5.2. Todas as ações integrarão o Banco de Ações de Responsabilidade Socioambiental da 

Federação e estarão disponibilizadas para acesso no site da FENABB. 

6. Disposições Gerais 

6.1. Ao participar do Programa, as AABBs autorizam a FENABB a divulgar os vídeos enviados em 

seus canais de comunicação, sem qualquer restrição. 

6.2. É vedada a apresentação de ações de autoria de funcionários da FENABB e de membros da 

Comissão Técnica. 

6.3. Para o recebimento da premiação as AABBs deverão estar adimplentes na FENABB, com o 

cadastro atualizado e terem enviado o relatório anual de 2016.  

6.4. Ações ou projetos já premiados anteriormente em Concursos Socioambientais da FENABB 

não poderão ser inscritos novamente. 

6.5. A FENABB, por meio da sua Diretoria, se reserva o direito de analisar e decidir sobre todos 

casos omissos relativos a esse programa. 

6.6. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pela Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 

– GEDEP: 

 gedep@fenabb.org.br 

 0800 704 2106 – opção 7 

 2106.1142 

 2106.1164 

 2106.1165  

http://www.fenabb.org.br/


ANEXO I 

CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO VÍDEO 

 

1. A apresentação da ação dar-se-á por meio de vídeo, respeitando os seguintes critérios: 

 Máximo de 12 (doze) minutos de duração; 

 Atendimento aos critérios e quesitos descritos no Anexo II (integral ou parcial); 

 Descrição da ação por meio de narração, entrevista, depoimento ou outras estratégias, 

com a demonstração da atitude empreendedora, do desempenho alcançado e dos 

princípios de responsabilidade socioambiental, também descritos no Anexo II. 

 

2. O vídeo deverá ser gravado em CD-ROM, DVD ou Pen Drive e identificado com o nome da 

AABB e da ação, e encaminhado via Sedex para: 

PROGRAMA DE RECONHECIMENTO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAIS 

FENABB – Federação Nacional de AABBs 
GEDEP – Gerência de Desenvolvimento de Pessoas  
SDS Edifício Boulevard Center – 3º andar – Brasília – DF 
CEP 70.391-900 

3. A gravação do vídeo poderá ser feita por filmadoras, celulares smartphones, tablets, 

máquinas fotográficas, dentre outros dispositivos de filmagem. Em celulares smartphones 

e tablets recomenda-se que as gravações sejam feitas com o aparelho na posição 

horizontal. 

 

4. Não serão reconhecidas ações que não tenham relação com responsabilidade 

socioambiental ou que não atendam as orientações e critérios de apresentação e 

encaminhamento do vídeo, acima referidos. 

  



ANEXO II 

CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE DA AÇÃO  

1. Ações que caracterizam responsabilidade socioambiental 

Para efeito deste Programa, considera-se como responsabilidade socioambiental: 

“O compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, 

expresso por meio de atitudes que a afetem positivamente, de modo 

amplo, ou a alguma comunidade, de modo específico, agindo 

proativamente e coerentemente no que tange a seu papel específico 

na sociedade e a sua prestação de contas para com ela”. 

(ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e Responsabilidade Social nos 

Negócios. São Paulo, Saraiva, 2002. APUD).  

De forma geral, são ações de responsabilidade socioambiental aquelas que: 

 coíbem trabalho infantil, forçado ou degradante;  

 contribuem para acesso a direitos de cidadania, saúde e educação;  

 melhoram a infraestrutura (água, energia, saneamento, comunicação);  

 reduzem as desigualdades regionais e interpessoais. 

 mitigam possíveis impactos relacionados ao esgotamento de recursos, poluição, 

utilização de área de preservação, acidentes e danos ambientais;  

 promovem práticas de ecoeficiência (reciclagem de resíduos, reutilização de materiais 

ou redução de Consumo de matérias-primas e de desperdícios);  

 promovem a preservação ambiental;  

 introduzem ou aplicam tecnologias “limpas”, ecológicas ou orgânicas. 

 

2. Quesitos para a pontuação 

Quesito Subitens Pontuação 

Postura Empreendedora 

Abrangência 

1 a 5 
Inovação 

Criatividade 

Visibilidade 

Desempenho 

Quantidade de beneficiários 

1 a 5 

Relação custo-X benefício 

Disseminação 

Resultados quantitativos 

Resultados qualitativos 

Efetividade 

Princípios de 
responsabilidade 
socioambiental 

Nível de envolvimento da 
comunidade  

1 a 5 
Valorização do cidadão  

Valorização dos Recursos 
Locais 

Relevância da iniciativa  

Pontuação por subitem 

1 = inexpressivo 2 = pouco expressivo 3 = expressivo 

4 = muito expressivo 5 = totalmente expressivo 



 

2.1. Postura empreendedora  

2.1.1. Abrangência – Alcance e interação dos associados e não associados – comunidade – no 

desenvolvimento da ação. 

2.1.2. Inovação – é a implementação de um novo ou significativamente melhorado produto 

(bem ou serviço), processo de trabalho ou prática de relacionamento entre pessoas, 

grupos ou organizações.  

2.1.3. Criatividade – habilidade de gerar ideias úteis para solucionar problemas.  

2.1.4. Visibilidade – Grau de visibilidade que o Sistema AABB e eventuais parceiros tiveram 

com a implementação e divulgação da ação. 

 

2.2. Desempenho  

2.2.1. Quantidade de beneficiários – Número absoluto de beneficiários  

2.2.2. Relação Custo X Benefício – Proporção verificada entre o investimento e o benefício 

alcançado 

2.2.3. Disseminação - Possibilidade de expansão da ação em outras AABBs. 

2.2.4. Resultados quantitativos – dados que indicam o progresso em relação aos objetivos 

estabelecidos.  

2.2.5. Resultados qualitativos – melhorias sociais e ambientais que impactam na qualidade de 

vida dos beneficiários. 

2.2.6. Efetividade – capacidade da ação quanto a operar transformações duradouras no 

ambiente em que se atua.  

 

2.3. Princípios de responsabilidade socioambiental  

2.3.1. Nível de envolvimento da comunidade – trata do protagonismo da comunidade no 

desenvolvimento da iniciativa. 
2.3.2. Valorização do cidadão - Contribuição para o respeito à dignidade do ser humano. 

2.3.3. Valorização dos Recursos Locais – Observação e cuidado com as especificidades locais 

2.3.4. Relevância da Iniciativa – Importância para o conjunto da sociedade  

 


