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Receitas da Intermediação Financeira 525.261
Despesas da Intermediação Financeira (364.006)
Resultado Bruto da
Intermediação Financeira 161.255
Receitas de Serviços 43.090
Demais Receitas (Despesas) 
Operacionais  (118.581)
Resultado Operacional 85.764
Resultado Não Operacional  (2.680)
Resultado antes da Tributação
e Participações sobre o Lucro 83.084
Imposto de Renda e Contribuição Social  (10.799)
Participações de Administradores e 
Empregados no Lucro (28.930)
Lucro Líquido 43.355

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

Ativo 31/12/2017

Circulante e Realizável a Longo Prazo 4.969.067
Disponibilidades 14.501
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 359.034
Títulos e Valores Mobiliários e
Instrumentos Financeiros Derivativos 1.434.499
Relações Interfinanceiras 1.606
Operações de Crédito 2.409.997
Outros Créditos 711.147
Outros Valores e Bens 38.283

Permanente 7.122
Imobilizado de Uso 4.101
Intangíveis 3.021

Total do Ativo 4.976.189

Passivo 31/12/2017

Circulante e Exigível a Longo Prazo 4.392.239
Depósitos 957.110
Obrigações por Operações 
Compromissadas 103.846
Relações Interdependências e 
interfinanceiras 81.625
Obrigações por Empréstimos e Repasses 693.376
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 2.434.376
Instrumentos Financeiros Derivativos 7.187
Outras Obrigações 114.719

Resultado de Exercícios Futuros 9.037
Patrimônio Líquido 574.913
Total do Passivo 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 e no site www.bocombbm.com.br, nesta mesma data.

BANK OF COMMUNICATIONS - RATINGS

MOODY’S INVESTORS SERVICE FITCH
DEZ/17    OUT/17

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

MOODY’S 
INVESTORS SERVICE

Longo Prazo*  A3
Curto Prazo*    P-2

S&P

Longo Prazo* A-
Curto Prazo*   A-2

FITCH

Longo Prazo* A
Curto Prazo*   F1

* Depósito em moeda estrangeira

CARTEIRA DE 
CRÉDITO EXPANDIDA

CAPTAÇÃO 
TOTAL

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO ROAE

LUCRO 
LÍQUIDO

R$ 3.668 
     milhões

R$ 4.085
     milhões

R$ 575
     milhões

7,5% R$ 43
     milhões

PRINCIPAIS INDICADORES BANCO BOCOM BBM - RATINGS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

Financeiro 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 Xangai, com o objetivo de impulsionar a indústria nacional. 
Abriu sua primeira filial em Hong Kong, no ano de 1934. O Ban-
co 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 
à pessoas físicas, inclusive administrando fundos de investimen-
tos exclusivos e fornecendo proteção contra riscos financeiros.

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

Mensagem da Administração 
O ano de 2017 foi caracterizado globalmente por uma acele-

ração do produto da grande maioria dos países, não havendo uma 
diferenciação entre países industriais e produtores de matéria 
prima. Após 9 anos da Crise de 2008, é possível descrevermos a 
economia global como pujante e a caminho da normalização do 
papel dos Bancos Centrais e governos das grandes economias. 

Os sinais dos eleitorados contra a globalização não geraram, até 
o momento, impactos substanciais nas políticas comerciais das 
grandes economias e consequentemente no crescimento global. 
A expectativa da alta de juros na economia norte-americana é 
coerente com o atual estágio do ciclo, e a regulamentação do 
Sistema Financeiro Global indica sua solidez diante deste even-
to. Os eventos disruptivos inerentes aos avanços tecnológicos, 
mudanças de hábitos de consumo e investimentos, e ao contínuo 
crescimento asiático parecem se concentrar na microeconomia, 
sem riscos sistêmicos.

No Brasil, 2017 foi caracterizado como o ano no qual, graças 
a medidas tomadas desde a mudança do governo federal em 
2016, diversos sucessos econômicos foram alcançados. Taxas 
de inflação e juros nominais historicamente baixas nos permitem 
prever, mantidas as perspectivas positivas para a Reforma da 
Previdência Social, um crescimento saudável do setor privado, 
sem a necessidade de subsídios.

Some-se a isto o contínuo crescimento da produção agrícola 
e do superávit da balança comercial, além do reconhecimento 
pelos países investidores do Brasil como comprometido com 
estabilidade de regras administrativas e judiciais.

Tais fatos permitiram ao país enfrentar com solidez econô-
mica as crises políticas consideráveis que terminaram por adiar 
a Reforma da Previdência Social. O teto de gastos estabelecido 
no final de 2016, a Reforma Trabalhista e a criação da TLP de-
monstraram que, apesar dos percalços, podemos ser otimistas 
com o contínuo aprimoramento de nossa moldura econômica 
sob responsabilidade do Congresso e do Executivo Federal.

A reversão de políticas microeconômicas incoerentes com o 
crescimento de médio e longo prazo e a busca de novas medidas 
da mesma natureza para o aumento da competitividade do país 

apontam na mesma direção de revertermos o baixo crescimento 
e a perda de empregos dos últimos anos.

Neste ano, novos investimentos de empresas chinesas, tais como 
as aquisições da Usina de São Simão pela SPIC e de parte do negócio 
de sementes de milho da Dow no Brasil pela CITIC, demonstraram o 
continuo engajamento estratégico do nosso principal parceiro comer-
cial. Em 2017 a China representou 23% do fluxo de comércio do Brasil 
e aproximadamente US$ 10 bilhões de investimento externo direto.

Em mais uma etapa de nossa integração a rede global do Bank 
of Communications, transformamos em 02 de fevereiro a nossa 
razão social para Banco BOCOM BBM S.A., assumindo a marca 
que estamos usando neste relatório.

O Bank of Communications (BoCom) é um dos cinco maiores 
bancos comerciais da República Popular da China, com 1.3 trilhão em 
ativos e US$ 67 bilhões em valor de mercado. Possui ainda 90 mil 
funcionários, mais de 3000 agências domésticas e atuação em mais 
de 10 países, tais como Estados Unidos, Japão, Singapura, Coreia 
do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Luxemburgo e Reino Unido.

O ano a frente promete diversos desafios micro e macroe-
conômicos para nós do Banco BOCOM BBM. Estes desafios são 
oportunidades, para as quais temos mais instrumentos e capaci-
dades a serem exploradas pela nossa equipe, atendendo a todas 
as nossas partes interessadas.

Alteração da Denominação Social
Em 20 de fevereiro de 2017, a transferência do controle socie-

tário do Banco BBM S.A. para o Bank of Communications Co. Ltd 
foi publicada no Diário Oficial pelo Banco Central do Brasil.

Em 02 de fevereiro de 2018, a mudança da denominação 
social para Banco BOCOM BBM S.A. foi aprovada pelo Banco 
Central do Brasil.

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA
(EM R$ MILHÕES)

RECEITA DE SERVIÇOS/
RECEITA TOTAL

LUCRO LÍQUIDO
(EM R$ MILHÕES)

INADIMPLÊNCIA (E-H /  CARTEIRA  
DE CRÉDITO EXPANDIDA)

MARGEM DE JUROS LÍQUIDA
EXPANDIDA (NIM)

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

www.bocombbm.com.br
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