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Balanço Patrimonial Consolidado em 30 de Junho
Conglomerado Prudencial (Em milhares de Reais)

Demonstração do Resultado em 30 de Junho
(Em milhares de Reais)

As demonstrações financeiras completas (Consolidado Operacional) acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, 
sem ressalvas, foram publicadas no jornal “Correio da Bahia”, de Salvador e no site www.bancobbm.com.br, nesta mesma data.

Cenário Macroeconômico
A economia brasileira parece ter atingido um ponto de inflexão no primeiro semestre de 2017. A recessão acabou durante o 
primeiro trimestre, as taxas de inflação e de juros recuaram significativamente e as contas externas continuam sólidas. Contudo, a 
incerteza política elevou-se novamente e a agenda fiscal continua sendo um desafio.
As acusações de corrupção contra o Presidente da República feitas pelo Procurador Geral elevaram novamente a incerteza 
política. Porém, isso não retirou a economia dos eixos. A recessão terminou no primeiro trimestre, quando o crescimento do PIB 
apresentou números positivos pela primeira vez desde 2014. O setor agrícola mostrou crescimento elevado por conta de safras 
recorde de soja e milho, enquanto que os setores industrial, de comércio e serviços estabilizaram. Embora a incerteza possa 
diminuir a velocidade da recuperação adiante, o crescimento do PIB ainda assim deverá ser positivo nos próximos dois anos, 
atingindo +0.4% em 2017 e +1.7% em 2018.
A inflação caiu de 6.3% em dezembro de 2016 para 3.0% em junho deste ano, atingindo assim o nível mais baixo desde 2007 
– e abaixo da meta de 4.5%. O elevado hiato do produto, expectativas ancoradas e a queda dos preços dos alimentos têm 
pressionado a inflação de curto prazo para baixo. À frente, a inflação deve girar em torno do nível atual até o fim do ano e 
elevar-se para 4% em 2018.
O Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia de 13.75% no fim de 2016 para 10.25% em junho, e provavelmente 
reduzirá a SELIC abaixo de 8% nos próximos meses. Taxas mais baixas devem ajudar a recuperação econômica adiante. Além 
disso, o cenário positivo de inflação levou o governo a reduzir o centro da meta de inflação para 4.25% em 2019 e 4.0% em 2020.
As contas externas continuam sólidas. O déficit em conta corrente, acumulado em 12 meses, caiu para 1% do PIB, enquanto 
os valores de IDP são mais do que suficientes para financiá-lo. Como porcentagem do PIB, o IDP é quatro vezes maior que o 
déficit em conta corrente. Portanto, o país consegue manter-se protegido tanto de fuga de capitais quanto de grandes oscilações 
da taxa de câmbio.

Por outro lado, a incerteza política atrasou a agenda de reformas. Apesar da Reforma Trabalhista ter sido aprovada pelo Senado, a 
Reforma da Previdência, que deveria ter sido votada na Câmara no início de junho, deve enfrentar um grande atraso. Ainda assim, 
o consenso sobre a necessidade das reformas continua firme.
Concluindo, a economia descolou-se da política por enquanto, e parece ter atingido um ponto de inflexão. Inflação e taxas de juros 
mais baixas, além da grande credibilidade da equipe econômica proporcionaram uma âncora para os mercados e a economia no 
curto prazo. Contudo, a agenda de reformas está andando mais lentamente, mantendo incerto o cenário fiscal de médio prazo.
Nosso Negócio
O Banco BBM é uma instituição financeira de atacado voltada prioritariamente ao crédito e a serviços financeiros para empresas 
e à assessoria na gestão de patrimônio para pessoas físicas. Mantemos governança e processos que visam atender e conciliar os 
interesses de nossos clientes, 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.
Banco BBM e Bank of Communications
O Bank of Communications concluiu, em 30 de novembro de 2016, a aquisição de 80% das ações do Banco BBM, tornando-se 
seu controlador em conjunto com membros do Grupo Mariani. Após eleição pelo Conselho de Administração em 17 de maio 
de 2017 e posterior aprovação pelo Banco Central do Brasil em 28 de julho de 2017, a Diretoria Executiva passou a ter como 
novo integrante Sun Xu, tendo sido mantidos todos os demais Diretores, bem como Pedro Henrique Mariani como CEO do 
Banco. Na Assembleia Geral Extraordinária do Banco BBM SA realizada em 12 de julho de 2017 foram eleitos os Senhores 
Shaohui Yang, Sun Xu, Po Ying e Sun Rongjun que em conjunto com Pedro Henrique Mariani farão parte da nova composi-
ção do Conselho de Administração, que foi submetida à aprovação do Banco Central do Brasil em 27 de julho de 2017. Até a 
aprovação pelo Banco Central do Brasil, os conselheiros atuais seguem em seus cargos.
O Bank of Communications e o Banco BBM fazem parte do projeto de construir uma nova ponte que conectará as transações 
econômicas, comerciais, financeiras e de investimentos entre o Brasil e a China.  
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Relatório da Administração

Ativo 30/06/2017
Circulante e Realizável a Longo Prazo 5.135.471

Disponibilidades 7.957
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 857.997
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 1.407.580
Relações Interfinanceiras 12.795
Operações de Crédito 2.121.975
Outros Créditos 700.711
Outros Valores e Bens 26.456

Permanente 5.108
Imobilizado de Uso 3.575
Intangíveis 1.533

Total do Ativo 5.140.579

Passivo 30/06/2017
Circulante e Exigível a Longo Prazo 4.560.539

Depósitos 1.019.236
Obrigações por Operações Compromissadas 743.716
Relações Interdependências e interfinanceiras 54.131
Obrigações por Empréstimos e Repasses 796.887
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 1.839.540
Instrumentos Financeiros Derivativos 7.257
Outras Obrigações 99.772

Resultado de Exercícios Futuros 8.232
Patrimônio Líquido 571.808
Total do Passivo 5.140.579

30/06/2017
 Receitas da Intermediação Financeira 272.394
 Despesas da Intermediação Financeira  (202.283)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 70.111
Receitas de Serviços 17.212
Demais Receitas (Despesas) Operacionais  (44.452)
Resultado Operacional 42.871
Resultado Não Operacional  (1.059)
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro
e Participações 41.812
Imposto de Renda e Contribuição Social  (5.959)
Participações de Administradores e Empregados no Lucro  (12.719)
Lucro Líquido 23.134

CARTEIRA DE CRÉDITO 
EXPANDIDA

CAPTAÇÃO  
TOTAL

LUCRO  
LÍQUIDO

PATRIMÔNIO  
LÍQUIDO ROAE

R$ 3,2
bilhões

R$ 3,7
bilhões

R$ 23,1
Milhões

R$ 572
Milhões

8,1%

Principais Indicadores
Moody’s Investors Service
Mar/17

Escala de Rating Nacional  Aaa.Br 
Escala de Rating Global  Ba1 

Banco BBM - Ratings
Moody’s Investors Service
Longo Prazo  A2
Curto Prazo  P-1

S&P’s
Longo Prazo  A-
Curto Prazo  A-2

Fitch
Longo Prazo  A
Curto Prazo  F-1

* Depósito em moeda estrangeira

Bank of Communications - Ratings


