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06/2019 06/2018

Receitas da Intermediação Financeira 254.823 335.747

Despesas da Intermediação Financeira (145.971) (222.738)

Resultado Bruto da Intermediação
 Financeira 108.852 113.009

Receitas de Serviços 43.485 31.748

Demais Receitas (Despesas) Operacionais (76.173) (67.432)

Resultado Operacional 76.164 77.325

Resultado Não Operacional (312) (2.908)

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 
e Participações 75.852 74.416

Imposto de Renda e Contribuição Social (15.647) (15.889)

Participações de Administradores e
 Empregados no Lucro (22.070) (19.685)

Lucro Líquido 38.135 38.842

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

Passivo 06/2019 06/2018
Circulante e
 Exigível a Longo Prazo 6.293.628 5.026.534

Depósitos 1.731.229 1.100.322
Obrigações por Operações
 Compromissadas 376.633 69.208
Relações Interdependências
 e interfinanceiras 79.111 101.062
Obrigações por Empréstimos
 e Repasses 686.625 537.559
Recursos de Aceites
 e Emissão de Títulos 3.140.500 2.938.513
Instrumentos Financeiros
 Derivativos 83.940 54.998
Outras Obrigações 195.590 224.873

Resultado de
 Exercícios Futuros 13.049 11.093
Patrimônio Líquido 620.161 594.656
Total do Passivo 6.926.838 5.632.283

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 

Na primeira metade de 2019 a economia brasileira repetiu a dinâmica 
dos anos anteriores, com o otimismo inicial dando lugar a projeções 
mais tímidas de crescimento. Tudo indica que o PIB crescerá menos de  
1% em 2019.

O cenário inflacionário, por outro lado, permaneceu favorável.  
As projeções para 2019 e 2020 encontram-se abaixo da meta e os 
vetores que poderiam pressionar a inflação para cima estão mostrando 
pouco ou nenhum fôlego: o fechamento do hiato do produto não ocorreu 
e os choques negativos de oferta de alimentos e gasolina estão se 
dissipando.

As evidências de que estamos diante de um novo equilíbrio, com 
juros neutros mais baixos, também se empilharam ao longo dos últimos 
meses e reforçaram a visão de que a política monetária não está tão 
estimulativa.

No panorama internacional, a economia global segue em ritmo 
de desaceleração, causando uma reversão da perspectiva de política 
monetária em diversos países. O FED (Federal Reserve) reduziu a taxa 
de juros em sua reunião de julho para proteger a expansão americana, 
o BCE (Banco Central Europeu) indicou que poderá colocar os juros 
em terreno ainda mais negativo e outros Bancos Centrais também 
afrouxaram sua política monetária ou estão prestes a fazê-lo.

O quarteto atividade fraca, inflação abaixo da meta, juro neutro 
mais baixo e ampliação da liquidez global permitiu que o Banco Central 
reduzisse a taxa SELIC de +6,5% para 6,0%. Novos cortes deverão 
ocorrer nos próximos meses, levando a taxa de juros para próximo de 
5,0%, o menor patamar da história.

Por fim, a tramitação da Reforma da Previdência caminhou para um 
desfecho positivo: a reforma foi aprovada na Câmara dos Deputados 
e seguiu para o Senado, que deverá manter o texto que gera uma 
poupança de BRL930 bilhões em 10 anos. A redução dessa incerteza 

e juros mais baixos abrem espaço para uma retomada gradual da 
atividade nos próximos trimestres.

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 os 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 de 
serviços de Wealth Management direcionados a pessoas físicas. 

Crescemos nossa atuação no Mercado de Capitais local com a 
originação, estruturação e distribuição de instrumentos de Dívida 
(DCM). Temos como objetivo apresentar uma alternativa diferenciada 
de captação aos nossos clientes, gerando melhora em seus perfis de 
dívida.

Crédito para Empresas
A carteira de crédito expandida (incluindo as operações de 

adiantamento de contrato de câmbio e garantias concedidas 
através de avais e fianças), totalizou R$ 5.487 milhões ao final do 
semestre, representando um crescimento de 32% em relação a  
30 de junho de 2018.

Valendo-se da expertise desenvolvida ao longo dos anos, tanto 
pela equipe 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 objetivos de longo prazo.  
No ano passado, nossos ativos sob aconselhamento aumentaram 35%, 
passando de R$ 5.780 milhões em 30 de junho de 2018 para R$ 7.777 
milhões em 30 de junho de 2019.

Serviços Financeiros
O BOCOM BBM oferece serviços financeiros contemplando a 

estruturação e distribuição de valores mobiliários, operações de 
derivativos e outros produtos. Visando 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.

No primeiro semestre de 2019, o Banco coordenou emissões de  
R$ 432 milhões em valores mobiliários, sendo R$ 385 milhões em 
Debêntures e Notas Promissórias e R$ 47 milhões em CRI. Nossas 
receitas de serviços de estruturação e distribuição de valores mobiliários 
aumentaram mais de 34% comparativamente com o 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, 
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.

ATIVOS 
TOTAIS

CARTEIRA DE CRÉDITO 
EXPANDIDA

TOTAL DE  
CAPTAÇÃO ROAE

NIM 
EXPANDIDO

R$ 6,9 bi R$ 5,5 bi R$ 5,7 bi 12,5% 5,1%

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 06/2019 06/2018
Circulante e Realizável
 a Longo Prazo 6.902.534 5.622.593

Disponibilidades 38.713 37.289
Aplicações Interfinanceiras
 de Liquidez 681.201 385.024
Títulos e Valores Mobiliários
 e Instrumentos Financeiros
 Derivativos 1.778.322 1.501.823
Relações Interfinanceiras 13.152 7.341
Operações de Crédito 3.671.264 2.795.991
Outros Créditos 674.661 858.095
Outros Valores e Bens 45.221 37.030

Permanente 24.304 9.690
Investimentos 226 -
Imobilizado de Uso 10.454 4.623
Intangíveis 13.624 5.067

Total do Ativo 6.926.838 5.632.283
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