
Banco BOCOM BBM S.A.
Demonstrações financeiras consolidadas
Conglomerado Prudencial
CNPJ/MF: 15.114.366/0001-69
www.bocombbm.com.br

ATIVOS 
TOTAIS

CARTEIRA DE CRÉDITO  
EXPANDIDA

TOTAL DE  
CAPTAÇÃO ROAE

NIM 
EXPANDIDO

R$ 6,3 bi R$ 4,4 bi R$ 4,9 bi 10,8% 5,54%

12/2018 12/2017
Receitas da Intermediação Financeira 583.246 525.261
Despesas da Intermediação Financeira (372.232) (364.006)
Resultado Bruto da Intermediação
 Financeira 211.014 161.255
Receitas de Serviços 64.496 43.090
Demais Receitas (Despesas) Operacionais (142.473) (118.581)
Resultado Operacional 133.037 85.764
Resultado Não Operacional (3.860) (2.680)
Resultado antes da Tributação
 sobre o Lucro e Participações 129.177 83.084
Imposto de Renda e Contribuição Social (26.323) (10.799)
Participações de Administradores e
 Empregados no Lucro (39.194) (28.930)
Lucro Líquido 63.660 43.355

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

Passivo 12/2018 12/2017
Circulante e
 Exigível a Longo Prazo 5.686.193 4.392.239

Depósitos 1.242.800 957.110
Obrigações por Operações 
Compromissadas 596.084 103.846
Relações Interdependências
 e interfinanceiras 79.540 81.625
Obrigações por Empréstimos
 e Repasses 636.388 693.376
Recursos de Aceites
 e Emissão de Títulos 2.938.059 2.434.376
Instrumentos Financeiros
 Derivativos 53.267 7.187
Outras Obrigações 140.055 114.719

Resultado de
 Exercícios Futuros 10.122 9.037
Patrimônio Líquido 601.247 574.913
Total do Passivo 6.297.562 4.976.189

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO
(EM MILHARES DE REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO  
(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, no “Diário Oficial da Bahia” e no site www.bocombbm.com.br, nesta mesma data.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Mensagem da Administração

O Brasil enfrentou diversos desafios em 2018. A nossa economia foi 
afetada em maio pelo movimento dos caminheiros. Além disso, a aver-
são a risco na economia global levou a mais de 15% de desvalorização 
do Real frente ao dólar norte americano. Por fim, a polarização da cam-
panha eleitoral entre dois candidatos com divergências quanto a política 
econômica, manteve alto o nível de incerteza durante vários meses. 
Com 2018 no retrovisor, o que podemos esperar daqui para frente?

Os ventos contrários que frearam a atividade econômica em 2018 
já enfraqueceram, abrindo espaço para mais crescimento em 2019. As 
incertezas políticas e econômicas estão se dissipando, dado que a com-
posição da equipe econômica do novo governo aponta para um compro-
misso com uma agenda liberal e reformista.

A política monetária permanece estimulativa, o endividamento das 
famílias e empresas diminuiu e a alavancagem dos bancos permite que 
eles apoiem a recuperação. Acreditamos que o crescimento do PIB irá 
acelerar de 1,2% em 2018 para 2,6% em 2019.

A inflação atingiu 3,7% em 2018, abaixo da meta de 4,5%. O cenário 
para a inflação permanece positivo, já que, apesar do crescimento mais 
forte, as pressões inflacionárias continuarão a ser contidas pelo elevado 
hiato do produto e expectativas de preços ancoradas. Projetamos infla-
ção de 3,8% em 2019, abaixo da meta pelo terceiro ano consecutivo.

O Banco Central manteve a taxa Selic estável em 6,5% desde mar-
ço e deverá continuar a fazê-lo até o final de 2019. Como já foi dito, o 
elevado hiato do produto permitirá que o crescimento econômico acele-
re sem pressões inflacionárias. 

Alguns antigos desafios permanecem. O ajuste fiscal foi apenas ini-
ciado e uma reforma previdenciária ambiciosa é necessária para asse-
gurar o cumprimento do teto de gastos públicos e estabilizar a dívida 
pública no médio prazo. 

O ministério nomeado pelo presidente Bolsonaro tem poucos vín-
culos com as forças políticas representadas num Congresso fragmenta-
do, o que leva alguns analistas a terem dúvidas quanto a coordenação  
política necessária para aprovar a agenda de reformas. 

A economia global também não está em seu melhor momento. 
Nos EUA, há temores de uma desaceleração significativa em 
2019, à medida que o impacto dos estímulos fiscais diminuir e as 
condições financeiras mais apertadas começarem a fazer efeito. 
A Europa tem um crescimento muito reduzido e a China busca 
manter sua expansão em um ambiente de conflitos comercias.

Em resumo, o cenário econômico para o Brasil é benigno: o cres-
cimento deverá acelerar, com inflação baixa e juros estáveis. Entre-
tanto, a manutenção desse cenário depende do progresso da agen-
da de reformas e do crescimento das grandes economias Chinesa,  
Norte-Americana e Europeia.

Quem Somos 
Reconhecido pela sua tradição e excelência, o Banco BOCOM BBM 

é controlado por um dos cinco maiores bancos comerciais da China, o 
Bank of Communications, detentor de 80% do seu capital, e acionistas 
brasileiros são detentores das demais ações.

Sempre dedicada a oferecer as melhores soluções para os seus 
clientes, nossa instituição busca atender às necessidades de crédito e 
serviços financeiros de empresas estabelecidas no Brasil e também às 
demandas de serviços de Wealth Management por pessoas físicas.

O ano de 2018 foi uma etapa significativa dessa história, com o lan-
çamento da nossa marca e importantes celebrações. Neste ano, o Bank 
of Communications e o Banco BOCOM BBM também comemoraram, 
respectivamente, 110 e 160 anos de atividade, desde suas fundações. 

Esse foi, portanto, um ano para se reforçar fundamentos primor-
diais que são resultado da integração entre duas instituições centená-
rias: investir no futuro e valorizar o passado.

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$ 4.408 milhões ao final do exercício, represen-
tando um crescimento de 20% em relação a 31 de dezembro de 2017.
Valendo-se da expertise desenvolvida ao longo de anos, tanto pela equi-
pe comercial quanto pelas áreas de Produtos e Tesouraria para clientes, 

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 

atualizadas para a gestão do patrimônio de clientes brasileiros e 
estrangeiros, através de produtos financeiros diversificados em uma 
plataforma aberta, atendendo aos seus objetivos de longo prazo. 
Em 2018, nossos ativos sob aconselhamento aumentaram 33%, 
passando de R$ 5.371 milhões em 31 de dezembro de 2017 para  
R$ 7.121  milhões em 31 de dezembro de 2018.

Serviços Financeiros
O BOCOM BBM oferece serviços financeiros, contemplando a estru-

turação e distribuição de valores mobiliários, operações de derivativos e 
outros produtos. Visando a atender cada vez melhor às necessidades dos 
nossos clientes, o contínuo aumento no escopo de serviços e produtos 
financeiros é uma prioridade na estratégia de expansão do BOCOM BBM.

Em 2018, o Banco coordenou emissões de R$ 1.470 milhões em 
valores mobiliários, sendo R$ 1.350 milhões em Debêntures e Notas 
Promissórias e R$ 120 milhões em CRA. Nossas receitas de serviços de 
estruturação e distribuição de valores mobiliários aumentaram mais de 
153%, comparativamente com 2017.

Pessoas
Somos 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. Estamos permanentemente em contato com o ambiente 
acadêmico, estabelecendo parcerias com as principais universidades 
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.

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 12/2018 12/2017
Circulante e Realizável
 a Longo Prazo 6.280.667 4.969.067

Disponibilidades 67.922 14.501
Aplicações Interfinanceiras
 de Liquidez 1.020.296 359.034
Títulos e Valores Mobiliários
 e Instrumentos Financeiros
 Derivativos 1.440.219 1.434.499
Relações Interfinanceiras 1.275 1.606
Operações de Crédito 3.220.279 2.409.997
Outros Créditos 490.552 711.147
Outros Valores e Bens 40.124 38.283

Permanente 16.895 7.122
Investimentos 172 -
Imobilizado de Uso 5.557 4.101
Intangíveis 11.166 3.021

Total do Ativo 6.297.562 4.976.189
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Emissão de Letras Financeiras Perpétuas: Em 30 de janeiro de 2019, o Banco BOCOM BBM captou R$ 200 milhões por meio da emissão de Letras Financeiras subordinadas, prazo 
perpétuo e com opção de recompra a partir de 5 anos. Na mesma data, o Banco ingressou com pedido no Banco Central para utilizar o montante captado como capital Nível I da instituição (pedido sob análise). 
A emissão foi privada e realizada junto à base de acionistas do Banco.


