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Patrocínios: valorização do 
esporte e da cultura nacional

este fascículo, a trajetória históri-
ca do Banco do Brasil dá lugar 
ao destaque das ações de pa-

trocínio à cultura e ao esporte. Essas ações 
mostram, sobretudo, uma trajetória de 
coerência: investindo e apoiando as mais 
diversas iniciativas de desenvolvimento 
nacional, o fortalecimento do país como 
Nação, e dando suporte ao Estado. Nada 
mais lógico que também investir nesses 
dois setores que tanto agregam à Institui-
ção e à população. 

Não só o Banco do Brasil, mas enti-
dades ligadas à Instituição também dão 
atenção especial para a promoção da cul-
tura, do esporte e da integração social. 
Desde 1985, a Fundação Banco do Brasil 
(FBB) alfabetizou mais de 140 mil pessoas, 
investiu em programas de inclusão digital, 
de reciclagem, de tecnologia social, entre 
muitos outros projetos de assistência a co-
munidades urbanas e rurais.

Em 1987, a Federação das AABBs 
(Fenabb) criou o Programa Integração 
AABB Comunidade. A iniciativa con-
siste em proposta de complementação 
educacional, baseada na valorização da 
cultura do educando e de sua comuni-
dade. Essa complementação seria efe-
tivada por meio de atividades lúdicas 
desenvolvidas em torno de áreas como 
saúde e higiene, esporte e linguagens 
artísticas, possibilitando a construção de 
conhecimentos e o acesso à cidadania. 
Em 1997, o programa ganhou a parce-

ria da FBB e conta atualmente com o 
apoio de instituições públicas e privadas 
das regiões onde funciona. O Programa 
AABB Comunidade já chegou a 400 
municípios, em 26 estados e Distrito 
Federal, envolvendo 4 mil educadores e 
50 mil crianças e adolescentes.

Em 1989, o BB iniciou seu trabalho 
de institucionalizar a disseminação e a 
democratização da cultura, com a inaugu-
ração do primeiro Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro. De-
pois foram fundados outros CCBBs, em 
São Paulo e Brasília, e o Circuito Cultural 
Banco do Brasil, evento itinerante que leva 
cultura e diversão para milhões de pessoas 
em todo o Brasil. 

A emoção da cultura soma-se à tor-
cida amarelinha, que começou com o pa-
trocínio ao vôlei e agora já se expande ao 
iatismo, ao futsal e ao tênis. Esporte, cul-
tura, ações sociais, tudo isso traz enorme 
retorno à Instituição, que é, há mais de 15 
anos, uma das marcas mais lembradas e 
queridas pelos brasileiros. 

No esporte, incentivando campeões 
e descobrindo talentos

Em 2008, os investimentos do Banco 
do Brasil em patrocínio e promoção do 
esporte somam R$ 60 milhões. Desde 
1991, o BB patrocina o esporte brasileiro. 
O investimento em patrocínios tem como 
objetivo aprofundar o relacionamento 
do Banco com seus clientes e busca po-
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tencializar o reconhecimento da marca 
BB pela população. E esse é diferencial 
importante da Instituição, que considera 
o patrocínio uma ação de comunicação, 
como a propaganda, a promoção de ven-
das e a assessoria de imprensa. Dessa for-
ma, os investimentos em patrocínio são 
um braço do marketing, com o objetivo 
de propiciar a interação do público com 
o Banco por meio da experimentação, 
criando vínculos duradouros e transfe-
rindo valores aos eventos patrocinados e 
vice-versa. Atualmente, os patrocínios do 
Banco do Brasil estão concentrados nas 
áreas esportiva, cultural, socioambiental 
e mercadológica – Agronegócios, Alta 
Renda, Atacado, Comércio Exterior, 
Governo, Micro e Pequenas Empresas, 
Jovem/Universitário e Varejo.

 Uma história ilustra muito bem essa 
estratégia. Em 1993, o então gerente-geral 
do BB no Japão, Sócrates Balga Mendes 
Júnior, quebrou o protocolo e entregou à 
comitiva real um quimono azul e amarelo 
– cores do Banco –, feito para a “torcida 
amarelinha” que acompanhava os jogos 
da seleção brasileira no Mundial de Vôlei 
daquele ano. Acompanhado de Zico, já 
então uma celebridade no Japão e que 
também trajava o quimono, o gerente do 
BB foi convidado a ir à arquibancada onde 
estavam integrantes da família real japonesa 
e autoridades do governo. Obviamente, a 
façanha ganhou as páginas na mídia local 
e no Brasil. Naquele ano e no anterior, em 
que também teve disputa de mundial de 
clubes com o São Paulo disputando a final 
no futebol, os estádios japoneses ficaram 
amarelinhos graças ao Banco do Brasil. 

 Isso demonstra que os resultados obti-
dos com o patrocínio esportivo são positi-
vos não só para o Banco, mas em especial 
para o esporte brasileiro, carente de mais 

ações como essa por parte de outras insti-
tuições. Em 2006, R$ 45,6 milhões foram 
investidos em marketing esportivo e, em 
2007, R$ 60 milhões. Os destaques dos 
patrocínios esportivos desde o início têm 
sido as seleções masculina e feminina de 
vôlei, que acumulam títulos. Em 2006, os 
meninos foram bicampeões do Campe-
onato Mundial de Vôlei de Quadra, em 
2007, heptacampeões da Liga Mundial 
e campeões pan-americanos. Em 2008, 
o time feminino foi heptacampeão do 
World Grand Prix e campeão olímpico.

O patrocínio esportivo também está 
voltado para as novas gerações de atletas. 
O patrocínio ao vôlei de quadra, que com-
preende as categorias infanto-juvenil, juve-
nil e adulta, possibilita estrutura de trabalho 
e treinamento que permite desenvolver e 
descobrir talentos. Se no vôlei de quadra 
o BB viu seleções vitoriosas nascerem, na 
praia contribuiu para a consolidação de 
um esporte completamente novo. Há dez 
anos, quando criou o Circuito Banco do 
Brasil Vôlei de Praia, a modalidade ainda 
não era olímpica. Hoje, o Circuito é reco-
nhecido como um dos maiores e melhores 
campeonatos do mundo e as duplas pa-
trocinadas, Ricardo e Emanuel e Renata 
e Talita, colecionam importantes títulos. 
A dupla masculina é pentacampeã do cir-
cuito mundial e a feminina, vice-líder do 
mesmo campeonato. 

O projeto de transformar o BB em 
Banco do Esporte buscou associar a marca 
do Banco do Brasil a um profissional com-
provadamente vitorioso. Por isso, o BB pas-
sou a ser o patrocinador do iatista Robert  
Scheidt, octacampeão mundial da Classe 
Laser e atual campeão mundial da Classe 
Star, e do seu parceiro, Bruno Prada.

De acordo com a assessoria do BB, a 
partir de 2000, o Banco do Brasil marcou 
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presença no tênis ao patrocinar Gustavo 
Kuerten. Durante os seis anos dessa parceria, 
o tenista conquistou 15 títulos de simples, 
sendo dois em Roland Garros, e liderou o 
ranking da Associação de Tênis Profissional 
(ATP) por 43 semanas, feito inédito para 
um sul-americano. Em 2008, o BB e Guga 
anunciaram nova parceria. O tenista despe-
diu-se das quadras, em Roland Garros, com 
a marca da Empresa na camisa. 

A parceria entre o Banco do Bra-
sil e Guga envolve ainda o Projeto 
Embaixadores do Esporte do BB e o 
apoio a programas sociais e de desen-
volvimento do esporte. O BB passou a 
ser também patrocinador do Instituto 
Guga Kuerten e do Encontrão Anual 
dos Projetos Campeões da Vida, com 
o objetivo de incluir crianças carentes 
na prática do esporte e desenvolver no-
vos talentos, contribuindo com a reno-
vação do tênis brasileiro. 

Entre os novos projetos do BB, estão 
sendo patrocinados também a seleção 
brasileira de futsal, a Copa do Mundo 
de Futsal e o jogador Falcão. 

Para 2009, a novidade é o Projeto 
Futebol. Em entrevista à Agência Brasil, 
o gerente de patrocínio do BB, Simão 
Kovalski, disse que a Instituição vai rever 
o investimento já feito depois da Copa do 
Mundo de Futsal, realizada em Brasília e 
no Rio de Janeiro. “Existe, sim, a possibili-
dade de virmos a fazer investimentos em 
outros esportes. Estamos no momento de 
balanço desse ciclo olímpico para pensar 
no próximo ciclo”, avaliou. O Banco pode 
até mesmo apoiar o futebol na realização da 
Copa do Mundo de 2014 no país. 

Todas essas inovações fizeram que, desde 
1992, o Banco do Brasil se tornasse a marca 
mais lembrada pelos brasileiros. O relatório 
é do Instituto DataFolha, que começou 

a fazer sua pesquisa de lembrança de mar-
cas, o Top of Mind, em 1991. Dos bancos 
mencionados, o Banco do Brasil é citado 
por 38% dos brasileiros. Continua na frente 
de duas outras instituições privadas que se 
mantiveram, em 2006, na segunda e tercei-
ra posição com 23% e 13% das menções. 

Iatismo: parceria de sucesso
O Banco do Brasil – um dos grandes 

incentivadores do esporte brasileiro – 
é o patrocinador do velejador Robert 
Scheidt. Dono de imagem positiva 
perante a sociedade, Scheidt é mais um 
grande atleta a agregar valor à Institui-
ção. O atleta acumula mais de 140 
títulos em competições nacionais e in-
ternacionais nas Classes Laser e Star de 
iatismo. Seu currículo vitorioso o co-
loca em posição de destaque mundial, 
entre os ícones do esporte brasileiro. 
E, de quebra, dá maior visibilidade e 
prestígio à marca Banco do Brasil.

Vôlei de quadra levanta a torcida com a 
marca do BB

O Banco do Brasil é o patrocinador 
oficial do voleibol brasileiro desde 1991. 
A iniciativa surgiu a partir da necessi-
dade de rejuvenescer a base de clientes da 
Empresa e aumentar o reconhecimento 
da marca. De acordo com o Banco, “os 
resultados obtidos com o projeto mos-
tram que o objetivo traçado está em 
perfeita harmonia com a estratégia da 
Instituição de atualização da imagem e 
conquista do público-alvo.” Mas foi um 
pouco mais que isso. O vôlei de quadra 
conquistou a torcida brasileira no país e 
no exterior. E pintou de amarelo vários 
estádios ao redor do mundo.

Na quadra, com as seleções adultas, em 
109 competições disputadas entre 1991 e 
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2008, foram 81 pódios, 49 deles com o 
primeiro lugar – destaque para os títulos 
olímpicos, em 1992 e 2004, os mundiais, 
em 2002 e 2006, o heptacampeonato da 
Liga Mundial e o título olímpico (mas-
culinos) e o heptcampeonato do Grand 
Prix (feminino), em 2008.

A partir de 2009, o número de partidas 
que serão disputadas pelas seleções – adul-
tas e de base – no Brasil vai aumentar de 
10 para 26, aproximando ainda mais as 
equipes do torcedor brasileiro.

O contrato com a Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV) foi firmado 
em maio de 1991. Desde então, o Banco 
do Brasil patrocina todas as seleções nacio-
nais de vôlei indoor, masculinas e femini-
nas, em todas as categorias – do infantil ao 
adulto. Com isso, várias gerações de atle-
tas puderam ser formadas, possibilitando 
a descoberta de novos talentos. 

O Banco do Brasil e a CBV renovaram 
o contrato de patrocínio por mais quatro 
anos – 2009 a 2012. Já são 17 anos de 
parceria e mais de 60 títulos conquista-
dos. O contrato prevê a continuidade dos 
patrocínios às seleções brasileiras de vôlei 
de quadra e do Circuito Banco do Brasil 
Vôlei de Praia, que em 2009 será disputa-
do também na categoria Sub-21.

Vôlei de praia: campeonato criado pelo 
BB é referência mundial 

Em maio de 1991, o Banco do Brasil 
criou o Circuito Banco do Brasil Vôlei de 
Praia. No início, o evento era apenas para 
duplas masculinas e contava com cinco 
etapas: Fortaleza, Natal, João Pessoa, Re-
cife e Salvador. De lá pra cá, o Circuito 
aprimorou-se. Outras etapas foram incluí-
das ao projeto inicial, que passou a ter 16 
etapas, sendo quatro delas destinadas às 
competições challenger. E passou a ser reco-

nhecido como um dos maiores e melhores 
campeonatos de vôlei de praia do mundo, 
sendo a única competição oficial da Con-
federação Brasileira de Voleibol que classi-
fica as duplas que representam o Brasil no 
Campeonato Mundial – classificatório para 
os Jogos Olímpicos. Tudo planejado para 
mostrar que por trás dos saques, cortadas 
e bloqueios havia estrutura capaz de fazer 
um esporte relativamente novo conquistar 
o público, a mídia e os patrocinadores e, 
finalmente, chegar ao nível de profissiona-
lismo que sempre foi desejado. 

Futsal: um esporte bem brasileiro
Com investimento diversificado 

em diferentes esportes, o BB também 
colabora para maior valorização de mo-
dalidades como o futebol de salão, que, 
apesar de ser o esporte mais praticado 
no país, com cerca de 10,5 milhões de 
praticantes, ainda não possui espaço 
de destaque na mídia brasileira. A mo-
dalidade começou a ser patrocinada pela 
Instituição em outubro de 2006.

O futsal é um esporte genuinamente 
brasileiro. Especula-se que o nascimento 
da modalidade remonte aos anos 1970, 
quando a rápida urbanização brasileira 
acabou com campos de várzea e levou o 
esporte importado por Charles Miller 
para as quadras. Em cada bairro, parque, 
escola ou clube em que há uma quadra 
poliesportiva e um pequeno grupo de 
pessoas já é possível realizar uma partida. 
Nas cidades do interior, os jogos de fut-
sal são o evento familiar do fim de se-
mana. A competitividade entre times 
locais leva crianças, jovens e adultos para 
os espetáculos esportivos regionais. Se-
gundo pesquisa do Ibope, o futsal é 
atualmente o terceiro esporte mais exibido 
na televisão brasileira. A modalidade caiu 
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no gosto do grande público ao ser trans-
mitida ao vivo pela televisão. 

Em 2007, o futsal fez sua estréia nos Jo-
gos Pan-Americanos do Rio, como moda-
lidade convidada. A participação na versão 
continental das olimpíadas é considerada o 
primeiro passo para a conquista do almeja-
do status de esporte olímpico. Já em 2008, 
o Mundial da FIFA foi realizado no Brasil, 
com a nossa seleção brilhando nas quadras. 
A Copa do Mundo de Futsal contempla 
a torcida brasileira com a competição es-
portiva mais importante do calendário 
da Federação Internacional e consolida o 
Brasil como país sede dos grandes espe-
táculos esportivos mundiais.

Embaixadores do Esporte do BB
O Projeto Embaixadores do Esporte 

é outra iniciativa desenvolvida pelo 
Banco do Brasil. Conta também com 
ex-jogadores de vôlei e os medalhistas 
olímpicos Carlão, Maurício, Marcelo 
Negrão, Paulão e Adriana Behar. 

Com essas parcerias, o BB reforça 
suas premissas de, por meio do esporte, 
atuar na sociedade, formar atletas na 
base, apoiar as categorias profi ssionais 
e trabalhar ao lado de ídolos olímpicos 
após o encerramento da carreira. 

No primeiro semestre de 2008, mais 
de 330 mil pessoas estiveram presentes 
nos eventos esportivos patrocinados 
pelo Banco do Brasil. E, a cada ano, 
quase 2 mil atletas brasileiros são benefi -
ciados pelo patrocínio do BB, incluindo 
categorias de base e profi ssional.

BB patrocina o primeiro torneio da 
sustentabilidade do mundo

Patrocinador principal do Torneio Bra-
sil Open de Tênis desde 2001, o Banco do 
Brasil promoveu, em 2008, o primeiro 
torneio de tênis do mundo a implemen-
tar ações de sustentabilidade durante os 
dias de competição. Realizado de 9 a 17 
de fevereiro, na Costa do Sauípe, litoral 
norte da Bahia, o torneio procurou re-
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duzir o impacto ambiental. O Brasil Open 
2008, único torneio da série Associação de 
Tênis Profissional, serviu de referência para 
os demais torneios disputados pelo mundo 
afora. Todos os eventos esportivos realiza-
dos e patrocinados pelo Banco do Brasil 
são orientados pela Carta de Princípios 
de Responsabilidade Socioambiental. 
O BB tornou-se em 2007 a primeira 
instituição financeira a realizar eventos 
esportivos completamente neutros em 
emissão de carbono.

Para compensar a emissão de carbono 
no torneio foram plantadas 500 árvores. 
Todo o papel utilizado para impressão 
de chaves, programação, material para 
a imprensa, revista, programa e informe 
diário tinha de apresentar origem com-
provada – certificada. O público também 
pôde participar da iniciativa, comprando 
sementes que serão plantadas pelo Projeto 
Berimbau, da Costa do Sauípe.

Outra ação foi o envio dos resíduos 
diários gerados no Brasil Open 2008, in-
cluindo latas de bolas, garrafas plásticas e 
cordas de raquetes para as crianças do pro-
jeto, a fim de que fossem transformados 
em produtos a partir do material reciclado. 
O Projeto Berimbau incorpora o conceito 
de desenvolvimento comunitário integra-
do e sustentável, visando ao fortalecimento 
das atividades econômicas da região. Além 
do compromisso ambiental, o Brasil Open 
2008 incluiu diversas ações sociais, com 
clínicas de tênis para as crianças do projeto, 
oficinas de artesanato, exposição com te-
mas ambientais, desfile Reciclajeans, jeans 
feito de garrafas pet, entre outras.

Além desse compromisso, são rea-
lizadas ações sociais em paralelo às ativi-
dades esportivas. Os números dos even-
tos esportivos apoiados pelo BB apenas 
nos seis primeiros meses de 2008 refor-
çam essa atuação:

» 7,3 mil empregos temporários gerados;
» 5 mil crianças atendidas em oficinas 

      de esporte;
» 74 toneladas de alimentos arrecadadas
   e distribuídas;
» 34 entidades sociais visitadas por
   atletas consagrados;
» 11,2 mil mudas de árvores plantadas
   para neutralizar a emissão de carbono
   gerada nesses eventos.

Incentivando a cultura nacional 
Atualmente, é quase impossível encon-

trar alguma atividade cultural que não esteja 
recebendo apoio de alguma instituição, que 
geralmente visa a criar ações de relaciona-
mento exclusivas para seus clientes e atrair 
novos negócios para a empresa. Esse é o 
caso do Banco do Brasil, uma das marcas 
mais lembradas quando se fala em mar-
keting cultural e patrocínios em geral. No 
ano passado, o Banco do Brasil foi o terceiro 
maior investidor em cultura, utilizando os 
incentivos da Lei Rouanet, e investiu cerca 
de R$ 16,2 milhões, atrás apenas da Vale 
e da Petrobras. Em 2008, o investimento 
deve alcançar os R$ 40 milhões, na esteira 
das comemorações dos 200 anos da Institui-
ção. O Banco do Brasil apóia a cultura nas 
áreas de artes cênicas, artes plásticas, audiovi-
sual, música, idéias e programas educativos. 
Nos diversos segmentos artísticos, o Banco 
do Brasil tem aplicado seus recursos nos 
Centros Culturais Banco do Brasil – Brasí-
lia, Rio de Janeiro e São Paulo – e no Circui-
to Cultural, projeto que percorre diferentes 
regiões do país.

Antes mesmo da Lei Rouanet, de 
1991, principal mecanismo de apoio no 
país hoje com descontos do valor desti-
nado pelo doador no Imposto de Ren-
da, o BB já apoiava a cultura brasileira. 
O primeiro Centro Cultural foi inaugu-
rado em 1989, no Rio de Janeiro. Criados 

93



com o propósito de tornar-se referência 
na área, os Centros Culturais Banco do 
Brasil e o Circuito Cultural Banco do 
Brasil são espaços de excelência e pontos 
de atração de públicos. A programação 
dos Centros Culturais privilegia artistas, 
grupos e instituições culturais consagra-
dos e de ampla aceitação e criadores de 
vanguarda considerados de alta quali-
dade pela crítica especializada.

Além disso, há mais de dez anos o BB 
tem um projeto itinerante de programação 
cultural que pretende atingir todas as capi-
tais brasileiras este ano. Em 2008, concor-
reram à programação dos três CCBBs mais 
de 3,5 mil projetos. Após análise de equipe 
técnica, foram selecionados 131 projetos 
para compor a programação cultural deste 
ano, com destaque para “Lusa – Matriz 
Portuguesa”, exposição que reconstitui a 
história de Portugal desde a pré-história 
até 1500, e para a exposição “Nippon – 
100 Anos de Integração Brasil/Japão”, 
que comemora o centenário da imigração 
japonesa, desde os seus aspectos mais tradi-
cionais até o mundo contemporâneo. 

Centro Cultural Banco do Brasil –
Rio de Janeiro

O Centro Cultural Banco do Brasil do 
Rio de Janeiro ocupa o histórico número 
66 da Rua Primeiro de Março, prédio de 
linhas neoclássicas que, no passado, esteve 
ligado às finanças e aos negócios. Sua pedra 
fundamental foi lançada em 1880, mate-
rializando projeto de Francisco Joaquim 
Bethencourt da Silva (1831-1912), ar-
quiteto da Casa Imperial, fundador da 
Sociedade Propagadora das Belas-Artes e 
do Liceu de Artes e Ofícios. Inaugurado 
como sede da Associação Comercial, em 
1906, abrigava o pregão da Bolsa de Fun-

dos Públicos. Na década de 1920, passou a 
pertencer ao Banco do Brasil, que o refor-
mou para a abertura de sua sede. Essa fun-
ção, que tornou o edifício emblemático 
no mundo financeiro nacional, durou até 
1960, quando cedeu lugar à Agência Cen-
tro do Rio de Janeiro e depois à Agência 
Primeiro de Março, ainda em atividade. 
No fim da década de 1980, resgatando o 
valor simbólico e arquitetônico do prédio, 
o Banco do Brasil decidiu pela preserva-
ção do prédio, ao transformá-lo em centro 
cultural. O projeto de adaptação preser-
vou o requinte das colunas, dos ornamen-
tos, do mármore que sobe do foyer pelas 
escadarias e retrabalhou a cúpula sobre a 
rotunda. Inaugurado em 12 de outubro 
de 1989, transformou-se em pólo mul-
timídia e fórum de debates. Com 17 
mil metros quadrados, o CCBB integra 
muitos espaços em um só, em que a arte 
está permanentemente em cartaz.

O CCBB desenvolve interessante 
projeto de transporte de livros de sua 
biblioteca dentro dos malotes do Banco. 
Somente no ano passado foram 66,4 mil 
exemplares. Os livros partem diariamente 
com destino a funcionários e aposentados 
do BB em todo o país. Para estimular a 
leitura também junto aos familiares dos 
funcionários, o número de obras por em-
préstimo acaba de ser ampliado. O acervo 
da biblioteca do CCBB Rio de Janeiro é 
maior que o de muitas bibliotecas públi-
cas no país. São mais de 125 mil exem-
plares, que se dividem entre os gêneros 
literatura brasileira, estrangeira, ciências 
sociais, filosofia e artes. A literatura infan-
to-juvenil está representada por cerca de 
4 mil títulos.

Os funcionários do BB podem pesqui-
sar o acervo em seu ambiente de trabalho, 
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CCBB Brasília

por meio de rede de correios interna. As 
obras podem ser identificadas por au-
tor, assunto, título e editora no endereço 
eletrônico bb.com.br/cultura. O pedido 
de empréstimo ou reserva é feito pelo 
computador e o exemplar é remetido por 
malote. Estudantes de instituições públicas 
e privadas podem solicitar o empréstimo 
de livros, por meio do intercâmbio entre 
bibliotecas, com prazo de sete dias para a 
devolução. Nesse caso, porém, a retirada 
e a entrega devem ser feitas na biblioteca. 
Criada em 1931, a biblioteca do Banco do 
Brasil foi incorporada ao CCBB em 1989.

Centro Cultural Banco do Brasil – 
Brasília

Instalado em local privilegiado, próxi-
mo ao Lago Paranoá, o Centro Cultural 
Banco do Brasil de Brasília constitui-se 
em espaço multidisciplinar, ambiente de 
convivência propício à apreciação da arte 
em suas diferentes formas de expressão. 
Foi a sede do governo de transição entre 
as gestões FHC e Lula. E até hoje abriga 

parceria com a Presidência da República, 
sendo palco de seminários e eventos de 
âmbito nacional e internacional. Como os 
demais CCBBs, é espaço de projetos que 
aliam conhecimento e entretenimento 
cultural, abrangendo atividades nas áreas 
de música, teatro, artes plásticas, cinema, 
dança, literatura, idéias e arte-educação. 

Desde que foi inaugurado em outu-
bro de 2000, o CCBB Brasília já recebeu 
3.469.445 visitantes de todas as idades e 
classes. O CCBB Brasília recebeu em 2007 
1.079.350 visitantes e em 2008, até 19 de 
novembro, 901.980 visitantes. Já passaram 
pelo CCBB Brasília mais de 70 exposições, 
95 peças de teatro e 143 mostras de 
cinema, entre outras atividades.

O diálogo com a comunidade traduz-se 
não apenas por meio dos eventos em si, mas 
também pela participação ativa e constante 
de artistas e produtores locais, pela capaci-
tação e aproveitamento de mão-de-obra 
formada em Brasília e pela atenção perma-
nente que o CCBB dispensa às expectati-
vas e aos anseios da população do Distrito 
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Federal. Sua importância para a capital do 
país torna-se a cada dia mais reconhecida 
pelos setores artístico e empresarial e pelo 
poder público, estimulando a produção lo-
cal de cultura e ampliando o acesso à arte. 
O impacto social percebido pelo público e 
pela mídia coaduna com uma das missões 
do Banco do Brasil: ser útil à sociedade.

Centro Cultural Banco do Brasil –
São Paulo

O Centro Cultural Banco do Brasil 
de São Paulo ocupa prédio construído 
em 1901, na Rua Álvares Penteado, 112, 
esquina com a Rua da Quitanda. Lo-
calizado no coração histórico da cidade, 
em uma via hoje de pedestres, o edifí-
cio foi comprado em 1923 pelo Banco 
do Brasil. Em 1927, após reforma pro-
jetada pelo arquiteto Hippolyto Pujol, 
tornou-se o primeiro prédio próprio do 
Banco do Brasil na capital. A construção 
foi inteiramente reformada para abri-
gar o Centro Cultural Banco do Brasil. 
Os elementos originais foram restau-
rados, mantendo, assim, as linhas que 
o tornam um dos mais significativos 
exemplos da arquitetura do início do 

século. A construção de cinco andares – 
mais subsolo e mezanino – foi tombada 
pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 
Arqueológico e Turístico de São Paulo 
(Condephaat) e pelo Departamento do 
Patrimônio Histórico/Conselho Mu-
nicipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental da 
Cidade de São Paulo (DPH/Conpresp). 

Com 4.183 metros quadrados, o 
CCBB São Paulo possui salas de ex-
posição, cinema, teatro, auditório, salas 
de vídeo, restaurante, bombonière e café. 
O local funciona como ponto de con-
vergência não apenas para a observação, 
mas também para a popularização, a dis-
seminação e o debate sobre as principais 
questões culturais no mundo contemporâ-
neo. Como fomentador da arte, o Banco 
do Brasil apresenta programação original, 
em áreas como música, artes plásticas, 
cinema, literatura, dança, teatro e progra-
mas educativos. Além disso, o Centro 
Cultural Banco do Brasil São Paulo está 
localizado em área de fácil acesso; várias 
linhas de ônibus passam perto do local 
e o prédio fica próximo das estações de 
metrô Sé e São Bento.

Banco do Brasil 200 anos

Nos diversos segmentos artísticos, o Banco do 
Brasil tem aplicado seus recursos nos Centros 
Culturais Banco do Brasil - Brasília, Rio de  
Janeiro e São Paulo - e no Circuito Cultural,  
projetos que percorrem várias regiões do país.
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Peça A ordem do mundo, um dos 
espetáculos apoiados pelo Banco do 
Brasil por meio do Projeto CCBB 

Cultural em 2008
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Final entre Brasil e Espanha
na Copa de Futsal 2008



1989
Inauguração do Centro Cultural
Banco do Brasil no Rio de Janeiro.

2003
Criação do Projeto
Embaixadores do Esporte.

2005
 Início do patrocínio ao 
iatista Robert Scheidt.

2007
O BB investiu R$ 60 
milhões em marketing 

esportivo. Foi a
primeira instituição 
fi nanceira a realizar

eventos esportivos
completamente

neutros em emissão
de carbono.

1991
Início das ações de

patrocínio do BB à Confe-
deração Brasileira de Voleibol. 

Em maio, foi criado o Circuito 
Banco do Brasil Vôlei de Praia. 2000

Inauguração do Centro 
Cultural Banco do Brasil 
em Brasília.

2006
O BB investiu R$ 45,6 milhões em
marketing esportivo. O futsal começa
a ser patrocinado pela Instituição.

2008
Patrocinado pelo BB, o 
Torneio Brasil Open é o 
primeiro torneio de tênis 
do mundo a implementar 
ações de sustentabilidade. 

2001 
Inauguração do Centro Cultural Banco 

do Brasil em São Paulo. Patrocínio ao 
Torneio Brasil Open de Tênis.

Linha do tempo
BB: da criação ao ressurgimento
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