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As demonstrações financeiras completas acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, Ernst & Young Terco Auditores Independentes, sem ressalvas no site www.bancobbm.com.br.

Cenário Macroeconômico
Ao longo do primeiro semestre de 2013, o crescimento global continuou relativamente baixo, porém com uma composição 
diferente daquela observada nos últimos anos. Por um lado, as economias desenvolvidas exibiram sinais de melhora. 
Em contrapartida, as economias emergentes começaram a desacelerar de forma mais consistente. 
Nos Estados Unidos, apesar da contribuição negativa da política fiscal, a atividade continuou a se recuperar neste 
primeiro semestre. No primeiro trimestre de 2013, a demanda doméstica do setor privado apresentou crescimento de 
2,7%, apesar do aumento de impostos e queda do gasto do governo que ocorreram no período. O bom desempenho da 
demanda doméstica aumentou a confiança do Fed (banco central americano) na recuperação da economia americana, 
gerando maior debate entre seus membros sobre a redução do ritmo de aumento da liquidez através da compra de 
ativos já neste ano. No entanto, isto só deve ocorrer caso a projeção do Fed de aceleração da economia no segundo 
semestre deste ano se concretize.
A China, por outro lado, apresentou sinais de queda no ritmo de crescimento. A economia cresceu cerca de 7,5% no 
primeiro semestre de 2013. Apesar de a inflação continuar bem comportada, o governo chinês se mostrou confortável 
com o ritmo da atividade e não indicou que pretenda aumentar os estímulos econômicos para acelerar a economia. Esse 
quadro contribuiu para uma queda no preço das commodities durante o semestre.
No Brasil, a economia acelerou no primeiro semestre de 2013, mas o ritmo de recuperação ficou aquém do esperado. 
O PIB do primeiro trimestre cresceu 0,6% sobre o trimestre imediatamente anterior, já descontados os efeitos sazonais. 
O consumo, principal motor da economia nos últimos anos, cresceu apenas 0,1%. O fraco desempenho da economia, 
entretanto, não impediu a taxa de desemprego permanecer em seu menor nível histórico.
Apesar do crescimento fraco e das desonerações concedidas pelo governo, a inflação acumulada em 12 meses atingiu 
6,70% em junho, acima do teto da meta de 6,5% para o ano calendário. Uma parcela da inflação pode ser atribuída à 
desvalorização da taxa de câmbio que, em função da perspectiva de diminuição da liquidez global, passou de R$/US$ 
2,04 em junho de 2012 para 2,17 em junho de 2013. Diante deste cenário, o Copom decidiu iniciar em abril um ciclo de 
alta dos juros. A taxa básica de juros da economia (Selic), que iniciou o ano em 7,25%, terminou o semestre 0,75 p.p. 
mais alta, piorando, deste modo, a perspectiva para a atividade à frente.
Nosso Negócio 
O Banco BBM é uma instituição financeira de atacado voltada prioritariamente ao crédito a empresas e à assessoria 
financeira na gestão de patrimônio para pessoas físicas.
Mantemos governança e processos que visam atender e conciliar os interesses de nossos depositantes, em um ambiente 
seguro e ao mesmo tempo ágil.
Para isso contamos com a capacidade de recrutar, avaliar e motivar pessoas com conhecimento, talentos, ambição 
e ética excelentes.
Desempenho do Grupo Financeiro BBM
O Grupo Financeiro Banco BBM encerrou o período de junho de 2013, com um patrimônio líquido de R$ 546 milhões 
e um resultado líquido de R$ 19 milhões, o que representa uma rentabilidade anualizada de 7,02%, calculada sobre o 

patrimônio líquido médio do período.
O total de ativos ao final do semestre era de R$ 2,8 bilhões. O volume de captações no mercado interno e externo encerrou 
o período em R$ 1,8 bilhão. O índice de Basileia do Banco era de 27,50% ao final do semestre.
Crédito para Empresas.
A carteira de crédito encerrou o semestre totalizando R$ 1,1 bilhão (incluindo as operações de adiantamento de 
contrato de câmbio, leasing e garantias concedidas através de avais, fianças e cartas de crédito).
Diante do  arrefecimento da atividade econômica em determinados setores, houve um decréscimo de 7% na Carteira 
de Crédito em relação a 30 de junho de 2012. Seja pela retomada de atividade destes setores, seja pela readequação 
da carteira aos setores mais dinâmicos, atualmente consideramos este efeito temporário.
Como consequencia desta diminuição no saldo da Carteira de Crédito, o Banco reduziu a captação de recursos, 
visando manter o equilíbrio entre a liquidez e o custo de captação. 
Valendo-se da expertise desenvolvida ao longo dos anos, tanto pela equipe comercial quanto pelas áreas de Produtos 
e Tesouraria, o Banco atua de maneira dinâmica e seletiva, buscando moldar seus produtos à necessidade de cada 
cliente, ajustando fluxos e garantias.
Tesouraria
Nossas atividades de Tesouraria visam a preservação do capital como princípio fundamental e por isso tem por 
objetivo uma gestão prudente do risco de mercado. A área também fornece apoio técnico e inteligência para os 
outros negócios do Banco. Adicionalmente, ela é responsável pela gestão do caixa e hedge do patrimônio.
Private Banking
 A área de Private Banking presta assessoria financeira na gestão de patrimônio para clientes pessoa física, atendendo 
suas necessidades através de soluções financeiras estruturadas a partir de produtos BBM e de alternativas encontradas 
no mercado.
Distribuição de Fundos
A BBM Administração de Recursos DTVM, controlada do Banco BBM, através de sua oferta contínua de fundos junto 
aos clientes institucionais no mercado brasileiro, objetiva o crescimento e fidelização do seu universo de clientes.
Pessoas
O Banco BBM é um núcleo de identificação e formação de talentos que valoriza a busca sistemática pelo conhecimento 
de ponta e privilegia pessoas que querem atingir suas ambições profissionais, agregando valor à empresa. Sua cultura 
proporciona as condições ideais para o aprendizado prático, já que possibilita um contato direto com o cotidiano dinâ-
mico do mercado financeiro, a partir de uma ampla troca de conhecimentos dentro de um ambiente profissional de alta 
qualificação e integração das equipes.
Classificações de Crédito (Ratings)
Na visão do Banco, as classificações das agências de rating são uma fonte importante de avaliação transparente e in-
dependente da qualidade do nosso crédito. A classificação atual concedida pela Moody’s Investor Services é “Ba1” para 
moeda local e “Aa2.br” na escala nacional e pela Riskbank “baixo risco para médio prazo” com disclosure “muito bom”.

Relatório da Administração

A DIRETORIA          Aline Gomes - Controller - CRC 087.989/O-9-“S”-BA

Aa2.br/BR1 Escala de Rating Nacional
Ba1/NP   Depósito em Moeda Estrangeira
Ba1/NP   Depósito em Moeda Local

Mar/2013

Classificação de Risco: Baixo risco para médio prazo
Disclosure: Muito Bom

 Receitas da Intermediação Financeira ....................................... 192.987
 Despesas da Intermediação Financeira ..................................... (126.914)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira ....................... 66.073
Receitas de Serviços ................................................................... 11.407
Demais Receitas (Despesas) Operacionais ................................ (44.051)
Resultado Operacional ............................................................. 33.429
Resultado Não Operacional ........................................................ 226
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro
e Participações .......................................................................... 33.655
Imposto de Renda e Contribuição Social .................................... (6.785)
Participações de Administradores e Empregados no Lucro........ (7.762)
Lucro Líquido ............................................................................. 19.108

Mar/2013

Ativo
Circulante e Realizável a Longo Prazo .................................... 2.808.233
Disponibilidades ........................................................................ 168.568
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .................................... 371.931
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros 
Derivativos ................................................................................. 774.512
Relações Interfinanceiras .......................................................... 1.858
Operações de Crédito e Operações de Arrendamento Mercantil .. 886.091
Outros Créditos ......................................................................... 603.266
Outros Valores e Bens .............................................................. 2.007

Permanente ................................................................................ 28.851
Investimentos ............................................................................ 17.963
Imobilizado de Uso .................................................................... 6.355
Diferido ...................................................................................... 3.177
Intangíveis ................................................................................. 1.356

Total do Ativo ............................................................................. 2.837.084

Passivo
Circulante e Exigível a Longo Prazo................................. 2.290.679
Depósitos............................................................................ 432.174
Obrigações por Operações Compromissadas ................... 1.780
Relações Interdependências e interfinanceiras.................. 5.731
Obrigações por Empréstimos e Repasses ......................... 394.673
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ........................ 971.243
Instrumentos Financeiros Derivativos ................................ 9.452
Outras Obrigações ............................................................. 475.626

Resultado de Exercícios Futuros...................................... 463
Patrimônio Líquido ............................................................. 545.942
Total do Passivo ................................................................. 2.837.084


