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Relatório da Administração
Cenário Macroeconômico
Ao longo do segundo semestre de 2013, o crescimento global apresentou sinais de melhora, principalmente pela
aceleração das economias desenvolvidas.
A atividade americana continuou a se recuperar neste segundo semestre. A economia cresceu 4,1% no terceiro
trimestre, com a demanda doméstica do setor privado expandindo 2,7%. Nesse contexto de melhora da economia
e menor aperto ﬁscal, o Fed (o banco central norte-americano) decidiu reduzir o estímulo monetário. A partir de
janeiro de 2014, as compras de ativos mensais foram reduzidas de US$ 85 bilhões para US$ 75 bilhões. O Comitê
manteve a taxa de juros próxima de zero e reforçou que ela continuará neste patamar pelo menos enquanto a taxa
de desemprego estiver acima de 6,5% e a inﬂação abaixo da meta (2,0%).
Na China, a atividade vem mostrando sinais de crescimento em um patamar robusto. A economia chinesa se expandiu
7,7% em 2013, mesma variação de 2012. No entanto, o cenário prospectivo é de desaceleração da economia
nos próximos anos. O governo chinês anunciou em novembro uma série de reformas que serão implementadas
nos próximos cinco anos. Entre elas, destaca-se a mudança do modelo de crescimento econômico, diminuindo a
dependência sobre os investimentos e exportações e aumentando o peso da demanda doméstica. Essa transição do
modelo de crescimento chinês, em um cenário de crescente alavancagem da economia nos últimos anos, aumenta
o risco de uma desaceleração mais forte da atividade chinesa.
No Brasil, a economia continuou a apresentar um baixo crescimento no segundo semestre de 2013. O PIB do
terceiro trimestre recuou 0,5% sobre o trimestre imediatamente anterior, já descontados os efeitos sazonais. Apesar
de o consumo ter acelerado para 1,0% no período, a formação bruta de capital ﬁxo recuou 2,2%. Este movimento
devolveu parte dos ganhos nos trimestres anteriores. 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 atingiu 5,9% em 2013,
ligeiramente acima do resultado de 2012 (5,8%). Este foi o quarto ano consecutivo em que a inﬂação ﬁca acima do
centro da meta de 4,5%. Vale notar que uma parcela da inﬂação do último ano pode ser atribuída à desvalorização
da taxa de câmbio que, em função da perspectiva de diminuição da liquidez global, passou de R$/US$ 2,05 em
dezembro de 2012 para R$/US$ 2,36 em dezembro de 2013. Diante deste cenário, o Copom continuou o ciclo de
alta de juros iniciado em abril. A taxa básica de juros da economia (Selic), que iniciou 2013 em 7,25%, terminou o
ano 2,75 p.p. mais alta, o que reduz as chances de uma aceleração da 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 exercício de dezembro de 2013, com um patrimônio líquido de R$
563 milhões e um resultado líquido de R$ 49 milhões, o que representa uma rentabilidade anualizada de 8,79%,
calculada sobre o patrimônio líquido médio do período.
O total de ativos ao ﬁnal do exercício era de R$ 3,2 bilhões. O volume de captações no mercado interno e externo
encerrou o período em R$ 2,1 bilhão. O índice de Basiléia do Banco era de 23,26% ao ﬁnal do exercício.
Crédito para Empresas.
A carteira de crédito encerrou o exercício totalizando R$ 1,3 bilhão (incluindo as operações de adiantamento de
contrato de câmbio, leasing e garantias concedidas através de avais, ﬁanças e cartas de crédito).
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
As atividades de Tesouraria englobam a gestão do caixa e hedge do patrimônio, apoio técnico e inteligência para as
outras áreas de negócios do Banco e identiﬁcação de oportunidades nos mercados locais, tendo a preservação do
capital como princípio fundamental e suportada uma gestão prudente do risco de mercado.
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 dinâmico 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
independente 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”.

Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de Dezembro
(Em milhares de Reais)

Ativo
31/12/2013
Circulante e Realizável a Longo Prazo .................................
3.187.994
Disponibilidades .......................................................................
215.260
Aplicações Interﬁnanceiras de Liquidez ...................................
664.720
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos ................................................................................
537.388
Relações Interﬁnanceiras .........................................................
2.614
Operações de Crédito e Operações de Arrendamento
Mercantil ...................................................................................
928.530
Outros Créditos ........................................................................
838.703
Outros Valores e Bens .............................................................
779
Permanente .............................................................................
44.792
Investimentos ...........................................................................
35.075
Imobilizado de Uso ...................................................................
5.765
Diferido .....................................................................................
2.695
Intangíveis ................................................................................
1.257
Total do Ativo..........................................................................
3.232.786

Passivo

31/12/2013

Circulante e Exigível a Longo Prazo...................................

2.669.881

Depósitos................................................................................

655.616

Obrigações por Operações Compromissadas .......................

7.685

Relações Interdependências e interﬁnanceiras......................

23.469

Obrigações por Empréstimos e Repasses .............................

352.058

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ............................

1.132.283

Instrumentos Financeiros Derivativos ....................................

6.392

Outras Obrigações .................................................................

492.378

Resultado de Exercícios Futuros........................................

379

Patrimônio Líquido ...............................................................

562.526

Total do Passivo ...................................................................

3.232.786

Demonstração Consolidada
do Resultado em 31 de Dezembro
(Em milhares de Reais)

Receitas da Intermediação Financeira ....................................
Despesas da Intermediação Financeira ..................................
Resultado Bruto da Intermediação Financeira ....................
Receitas de Serviços ................................................................
Demais Receitas (Despesas) Operacionais .............................
Resultado Operacional ..........................................................
Resultado Não Operacional .....................................................
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro
e Participações .......................................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social .................................
Participações de Administradores e Empregados no Lucro.....
Lucro Líquido..........................................................................

Dez/2013

Aa2.br/BR1
Ba1/NP
Ba1/NP

Escala de Rating Nacional
Depósito em Moeda Estrangeira
Depósito em Moeda Local

Set/2013

Classificação de Risco: Baixo risco para médio prazo
Disclosure: Muito Bom
A DIRETORIA
Aline Gomes - Controller - CRC 087.989/O-9-“S”-BA
As demonstrações financeiras completas acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, Ernst & Young Terco Auditores Independentes,
sem ressalvas, foram publicadas no Diário Oficial do Estado da Bahia, jornal “A Tarde”, de Salvador e no site www.bancobbm.com.br, nesta mesma data.

2013
367.201
(260.950)
106.251
22.472
(64.592)
64.131
207
64.338
529
(16.268)
48.599

