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12/2019 12/2018
Receitas da Intermediação Financeira 570.067 583.246
Despesas da Intermediação Financeira (324.587) (372.232)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 245.480 211.014
Receitas de Serviços 87.859 64.496
Demais Receitas (Despesas) Operacionais (157.384) (142.473)
Resultado Operacional 175.955 133.037
Resultado Não Operacional (6.422) (3.860)
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro
 e Participações 169.533 129.177
Imposto de Renda e Contribuição Social (32.651) (26.323)
Participações de Administradores e Empregados
 no Lucro (48.361) (39.194)
Lucro Líquido 88.521 63.660

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

Passivo 12/2019 12/2018
Circulante e Exigível a Longo Prazo 7.989.306 5.686.193
Depósitos 860.309 726.925
Obrigações por Operações
 Compromissadas 1.696.479 596.084
Relações Interdependências e interfinanceiras 86.517 79.540
Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.254.157 1.152.263
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 2.507.765 2.938.059
Letra Financeira - Dívida Subordinada 204.960 -
Instrumentos Financeiros Derivativos 91.812 53.267
Outras Obrigações 287.307 140.055
Resultado de Exercícios Futuros 15.911 10.122
Patrimônio Líquido 653.183 601.247
Total do Passivo 8.658.400 6.297.562

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 ano de 2019 foi de mudança de perspectiva econômica para o Brasil. A 
aprovação de uma Reforma da Previdência robusta veio acompanhada de uma 
agenda de novas propostas para viabilizar um ajuste mais eficaz das despesas 
obrigatórias do orçamento público. A aprovação destas novas medidas fiscais 
ficou para o primeiro semestre de 2020, assim como o andamento da Reforma 
Tributária, mas a perspectiva fiscal do país já mostra melhora relevante em 
relação ao passado recente. Esta melhora pode se traduzir em upgrades no 
crédito soberano do país em 2020, ainda que o desejado grau de investimento 
demore mais tempo para ser alcançado novamente.

Um outro vetor de melhora estrutural veio da política monetária, com a 
taxa Selic terminando 2019 em 4,5% a.a.. Além da melhora na perspectiva 
fiscal mencionada acima, o ambiente de taxas de juros globais baixas, a 
credibilidade das metas de inflação (cadentes) e um ambiente de capacidade 
ociosa ainda elevada abriram espaço para patamares permanentemente 
mais baixos nos juros. Acreditamos que o atual nível de taxa SELIC,  
4,25 % a.a.– considerado estimulativo pelo BC – deve se manter até o 
fim de 2020, quando o Banco Central muito provavelmente começará  a 
normalizar a taxa em direção a 6,5% a.a., ao longo de 2021. 

A tão esperada recuperação econômica se consolidou, e esperamos um 
crescimento de 2,1% da economia em 2020, influenciado principalmente 
pelo investimento e consumo privados. Notamos que o crescimento atual é 
isento de estímulos fiscais excessivos, ressaltando o perfil mais saudável e 
duradouro do ciclo. O crescimento moderado não deve pressionar os preços 
no curto e médio prazo, e acreditamos que a inflação seguirá oscilando

perto da meta ao longo dos próximos trimestres, consolidando um cenário 
mais previsível e benigno para a economia.

Quem Somos 
Inovar e aperfeiçoar são atitudes que o Banco BOCOM BBM traz em 

sua essência. Sempre atentos às transformações contínuas do ambiente 
financeiro, investimos nossos esforços para encontrar soluções que atinjam 
os objetivos dos nossos clientes e de quem trabalha conosco.

Somos reconhecidos por identificar e desenvolver talentos. Assim, 
mantemos uma equipe de excelência capaz de criar e aperfeiçoar processos 
e produtos, sempre conforme os padrões éticos do nosso grupo.

Nossa estratégia é focada no emprego das melhores técnicas para 
atender, com agilidade e transparência, as necessidades de crédito e 
serviços financeiros de empresas estabelecidas no Brasil. Para a gestão 
e consultoria do patrimônio de pessoas físicas (Wealth Management), 
utilizamos métodos e conhecimentos adquiridos e testados com sucesso ao 
longo de décadas

Crédito Corporativo
A carteira de crédito expandida (incluindo as operações de adiantamento 

de contrato de câmbio e garantias concedidas através de avais e fianças), 
totalizou R$ 6.061 milhões ao final de 2019, representando um crescimento de 
38% em relação a 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 19%, passando de R$ 7.121 milhões em 2018 
para R$ 8.459 milhões em dezembro 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. Em 2019, o 
Banco coordenou emissões de R$ 2.066 milhões em valores mobiliários, 
sendo R$ 1.715 milhões em Debêntures e Notas Promissórias, R$ 304 
milhões em CRA e R$ 47 milhões em CRI. Nossas receitas de serviços de 
estruturação e distribuição de valores mobiliários aumentaram mais de 40%, 
comparativamente com 2018.

Pessoas
Identificar e desenvolver talentos é parte fundamental da nossa 

estratégia. Valorizamos a busca pelo conhecimento de ponta e selecionamos 
pessoas determinadas a atingir seus objetivos materiais e intelectuais com 
o apoio da razão prática e acadêmica.

Sabemos da importância da experiência acumulada por nossa equipe, e 
que ensinar e motivar aqueles que se juntam a nós é uma maneira de estar 
sempre descobrindo novas formas de realizar o nosso trabalho.

Nosso valor é o valor das pessoas que motivamos a trabalhar para 
o crescimento sustentável de nosso negócio. Para prosperar, temos o 
compromisso de manter um ambiente de trabalho meritocrático, dinâmico, 
transparente e diverso, conforme nosso Código de Conduta e Ética

Ativo 12/2019 12/2018
Circulante e Realizável a Longo Prazo 8.628.017 6.280.667
Disponibilidades 253.443 67.922
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 1.718.711 1.020.296
Títulos e Valores Mobiliários e
 Instrumentos Financeiros Derivativos 2.195.490 1.440.219
Relações Interfinanceiras 21.623 1.275
Operações de Crédito 3.807.279 3.220.279
Outros Créditos 592.004 490.552
Outros Valores e Bens 39.467 40.124
Permanente 30.383 16.895
Investimentos 300 172
Imobilizado de Uso 10.937 5.557
Intangíveis 19.146 11.166
Total do Ativo 8.658.400 6.297.562

PRINCIPAIS INDICADORES

MOODY’S FITCH

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

BANCO BOCOM BBM - RATINGS

ATIVOS 
TOTAIS

CARTEIRA DE CRÉDITO  
EXPANDIDA

TOTAL DE  
CAPTAÇÃO ROAE

NIM 
EXPANDIDO

R$ 8,7 bi R$ 6,1 bi R$ 6,4 bi 14,1% 5,2%


