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06/2018 06/2017

Receitas da Intermediação Financeira 335.747 272.394

Despesas da Intermediação Financeira (222.738) (202.283)

Resultado Bruto da Intermediação
 Financeira 113.009 70.111

Receitas de Serviços 31.748 17.212

Demais Receitas (Despesas) Operacionais (67.432) (44.452)

Resultado Operacional 77.325 42.871

Resultado Não Operacional (2.908) (1.059)

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 
e Participações 74.416 41.812

Imposto de Renda e Contribuição Social (15.889) (5.959)

Participações de Administradores e
 Empregados no Lucro (19.685) (12.719)

Lucro Líquido 38.842 23.134

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

Passivo 06/2018 06/2017
Circulante e
 Exigível a Longo Prazo 5.026.534 4.560.539

Depósitos 1.100.322 1.019.236
Obrigações por Operações 
Compromissadas 69.208 743.716
Relações Interdependências
 e interfinanceiras 101.062 54.131
Obrigações por Empréstimos
 e Repasses 537.559 796.887
Recursos de Aceites
 e Emissão de Títulos 2.938.513 1.839.540
Instrumentos Financeiros
 Derivativos 54.998 7.257
Outras Obrigações 224.873 99.772

Resultado de
 Exercícios Futuros 11.093 8.232
Patrimônio Líquido 594.656 571.808
Total do Passivo 5.632.283 5.140.579

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE JUNHO
(EM MILHARES DE REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO  
(EM MILHARES DE REAIS)

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Mensagem da Administração

A incerteza sobre as perspectivas tanto para o Brasil quanto para 
a economia global aumentou, no primeiro semestre. Internamente, a 
economia foi afetada por uma paralisação nacional de caminhoneiros. 
Além disso, o resultado da eleição presidencial permaneceu imprevisí-
vel. No exterior, o fortalecimento do dólar pressionou as moedas dos 
países emergentes e o governo dos EUA anunciou várias medidas pro-
tecionistas. Em suma, o ambiente econômico ficou mais desafiador.

A greve dos caminhoneiros em fins de maio causou uma forte que-
da da atividade no curto prazo. Embora ela tenha acabado e a retomada 
da atividade já esteja ocorrendo, vários indicadores de confiança tam-
bém caíram, sinalizando uma recuperação mais lenta da economia.  
No momento projetamos um crescimento do PIB de 1,5% em 2018.

Esta greve elevou a inflação de junho, devido sobretudo a preços 
mais altos de alimentos e gasolina. Todavia, o choque de oferta foi 
temporário e os indicadores de inflação corrente começaram a desa-
celerar no final de junho. Revisamos para cima nossa projeção para a 
inflação em 2018, que agora está mais perto de 4,0%, em compara-
ção com 3,5% no início do ano, mas ainda abaixo da meta de 4,5%.

Quanto à política monetária, o Banco Central do Brasil encerrou 
o ciclo de afrouxamento em 6,5%. Espera-se que a Selic permaneça 
estável até o fim do ano, mas a taxa de câmbio representa o principal 
risco para essa perspectiva.

O fortalecimento do dólar ao redor do mundo e a queda do apetite 
por ativos de risco dos mercados emergentes pressionaram a moeda 
brasileira para baixo, obrigando o Banco Central a intervir no mercado 
de câmbio através de leilões de swaps. As medidas protecionistas 
anunciadas pelo governo americano contra outros países também 
contribuíram para o aumento da aversão ao risco.

A depreciação da moeda ainda não mudou significativamente as 
expectativas para a inflação porque o hiato do produto é grande e 
continua a pressionar os preços para baixo. Entretanto, a situação 

merece ser monitorada com cuidado.
O resultado da eleição presidencial continua a ser importante não 

apenas para os próximos passos da política monetária, mas também 
para o cenário econômico como um todo. As pesquisas continuam  
a confirmar a impossibilidade de se prever quem vencerá a corrida e  
a porcentagem de indecisos permanece alta.

Em resumo, tanto o cenário doméstico quanto o global estão menos 
positivos, e a eleição presidencial no Brasil será uma importante encruzi-
lhada para as escolhas à frente.

Quem Somos 
O Banco BOCOM BBM S.A. é uma instituição do Sistema Finan-

ceiro Nacional controlada pelo Bank of Communications, detentor de 
80% de seu capital, na forma de uma joint venture com brasileiros 
detentores das demais ações.

O Bank of Communications foi fundado em 1908 na cidade 
de Shanghai, com o objetivo de impulsionar a indústria nacional.  
Abriu sua primeira filial em Hong Kong, no ano de 1934. O Banco 
BOCOM BBM S.A. tem sua origem na cidade de Salvador, no estado 
da Bahia, Brasil, no ano de 1858.

Coerentemente com estas duas origens, nos dedicamos hoje  
a atender às necessidades de crédito e serviços de empresas esta-
belecidas no Brasil e também de serviços de Wealth Management 
a pessoas físicas, inclusive atuando na gestão de ativos de liquidez  
e fornecendo proteção contra riscos financeiros.

Olhamos para o futuro com afinco em participarmos da cres-
cente integração econômica e cultural entre o Brasil e a China, 
sempre baseados nos valores fundamentais das duas instituições 
e dos dois países.

Crédito para Empresa
A carteira de crédito expandida (incluindo as operações de adianta-

mento de contrato de câmbio e garantias concedidas através de avais e 
fianças), totalizou R$ 4.157 milhões ao final do semestre, representan-
do um crescimento de 31% em relação a 30 de junho de 2017.

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.

Wealth Management
A área de Wealth Management utiliza ferramentas constantemente atu-

alizadas para a gestão do patrimônio de clientes brasileiros e estrangeiros, 
através de produtos financeiros diversificados em uma plataforma aberta, 
atendendo aos objetivos de longo prazo. Nos últimos 12 meses, nossos  
ativos sob aconselhamento aumentaram 40%, passando de R$ 4.103 mi-
lhões em 30 de junho de 2017 para R$ 5.780 milhões em 30 de junho de 2018.

Serviços Financeiros
Visando a atender cada vez melhor aos nossos clientes, o contínuo 

aumento no escopo de serviços e produtos financeiros é uma prioridade 
na estratégia de expansão do BOCOM BBM. Em linha com este objetivo, 
nossas receitas de serviços aumentaram para mais de 19%, no primeiro 
semestre de 2018.

O BOCOM BBM oferece a seus clientes serviços financeiros como es-
truturação, distribuição, precificação de derivativos e outros produtos.

O Banco coordenou a emissão de R$ 150 milhões em Debêntures  
e Notas Promissórias e R$ 120 milhões em CRAs no primeiro semestre  
de 2018.

Pessoas
O Banco BOCOM 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, agre-
gando valor à empresa. Estamos permanentemente em contato com o 
ambiente acadêmico, estabelecendo parcerias com as principais univer-
sidades do país, oferecendo bolsas de estudo e premiando dissertações 
de mestrado e teses de doutorado. Proporcionamos as condições ideais 
para o aprendizado prático, já que possibilitamos um contato direto com o 
cotidiano dinâmico do mercado financeiro, a partir de uma ampla troca de 
conhecimentos dentro de um ambiente profissional de alta qualificação e 
integração das equipes.

ATIVOS 
TOTAIS

CARTEIRA DE CRÉDITO 
EXPANDIDA

CAPTAÇÃO  
TOTAL ROAE

NIM 
EXPANDIDO

R$ 5,6 bi R$ 4,2 bi R$ 4,6 bi 13,3% 6,10%

PRINCIPAIS INDICADORES

MOODY’S FITCH

Rating Nacional Aaa.Br Rating Nacional AAA (bra)
Rating Global Ba1 Rating Global BB

BANCO BOCOM BBM - RATINGS

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA
(EM R$ MILHÕES)

Ativo 06/2018 06/2017

Circulante e Realizável
 a Longo Prazo 5.622.593 5.135.471

Disponibilidades 37.289 7.957
Aplicações Interfinanceiras
 de Liquidez 385.024 857.997
Títulos e Valores Mobiliários
 e Instrumentos Financeiros
 Derivativos 1.501.823 1.407.580
Relações Interfinanceiras 7.341 12.795
Operações de Crédito 2.795.991 2.121.975
Outros Créditos 858.095 700.711
Outros Valores e Bens 37.030 26.456

Permanente 9.690 5.108
Imobilizado de Uso 4.623 3.575
Intangíveis 5.067 1.533

Total do Ativo 5.632.283 5.140.579
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