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FATO RELEVANTE
Em conformidade com o § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com a
Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, o Banco do Brasil S.A. (BB) comunica que foi
aprovado pelo Conselho de Administração um conjunto de ações para a reorganização
institucional.
Dentre as ações aprovadas, consta a revisão e o redimensionamento da estrutura
organizacional do BB nos níveis estratégico (direção geral), tático (superintendências), de apoio
(órgãos regionais) e de negócios (agências).
A implementação dessas ações ocorrerá no segundo semestre de 2019, com destaque para:
I.

II.

em linha com o objetivo estratégico de acelerar a transformação digital, será
criada a Unidade Inteligência Analítica, que acompanhará o desenvolvimento de
técnicas, ferramentas e inovações que utilizam soluções com Inteligência
Analítica e Inteligência Artificial; e
em linha com os objetivos estratégicos de propiciar melhor experiência aos
clientes e incrementar a eficiência operacional, serão criadas 42 novas Agências
Empresas, até outubro, transformadas 333 agências em Postos de Atendimento
Avançado (PAA) e outros 49 PAAs em agências.

Nesse mesmo contexto, o Conselho de Administração aprovou o Programa Adequação de
Quadros (PAQ) que visa otimizar a distribuição da força de trabalho, equacionando as situações
de vagas e de excessos nas unidades do Banco. Cabe notar que os funcionários que reúnam
as condições estabelecidas no regulamento poderão aderir a um plano de desligamento
incentivado.
O impacto financeiro do programa será divulgado até o final de agosto e não altera as projeções
divulgadas para 2019 (Guidance).
O Banco do Brasil reitera que estas e outras iniciativas se alinham ao propósito de ampliar a
competitividade, por meio da transformação digital e do dinamismo do modelo de atendimento
e relacionamento.
Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado.

Brasília (DF), 29 de Julho de 2019.
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Relações com Investidores / Investor Relations
www.bb.com.br/ri
ri@bb.com.br
+55 11 4298-8000

Companhia Aberta
CNPJ 00.000.000/0001-91
NIRE: 5330000063-8

MATERIAL FACT
Pursuant to paragraph 4 of Article 157 of Law 6404/76, dated December 15th, 1976 and
according to CVM (Brazilian Securities and Exchange Commission) Regulation 358, dated
January 3rd, 2002, Banco do Brasil S.A. (“BB”) hereby informs that a set of measures was
approved by the Board of Directors to promote a reorganization the Bank.
Among the approved measures is the revew and downsizing of BB's organizational structure at
levels: strategical (Head Offices), tactical (Superintendences), operational and support (regional
offices) and service network (branches and sale points).
The implementation of the measures will take place in the second half of 2019, highlighting:
I.

II.

In line with the strategical objective of accelerating digital transformation, the
Analytical Intelligence Unit will be created, which will be responsible for the
development of techniques, tools and innovation using solutions with Analytical
and Artificial Intelligence; and
In line with the strategical objectives of providing a better customer experience and
increasing operational efficiency, 42 new Empresa Branches will be created by
October, transforming 333 branches into Advanced Attendance Centers (PAA)
and another 49 PAAs into branches

In the same context, the Board of Directors approved the Staff Adequacy Program (PAQ), which
aims to optimize the distribution of the workforce, by equalizing the situations of vacancies and
excesses in the Bank's units. It should be noted that employees who meet the conditions set out
in the regulation may adhere to a incentived resignation plan.
The financial impact of the program will be disclosed by the end of August and does not change
the projections for 2019 (Guidance).
Banco do Brasil reiterates that these and other initiatives are aligned with the purpose of
enhancing competitiveness through digital transformation and the dynamism of the service and
relationship model.
Additional facts deemed relevant will be promptly disclosed to the market.
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