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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Mensagem da Administração
O primeiro semestre de 2020 foi marcado pela pandemia de 
Covid-19, com impactos agudos sobre a economia global. A epidemia, 
que ganhou evidência na China ainda em janeiro, se espalhou 
rapidamente pelo mundo em março, levando à imposição de medidas 
de distanciamento social e quarentenas em todos os continentes. 
Estas medidas, necessárias para conter o avanço da infecção e conter 
os óbitos ligados à doença, impuseram uma parada brusca sobre a 
atividade econômica, revertendo as projeções de crescimento para o 
ano e empurrando a economia global para uma recessão de cerca de 
3,5% no ano.

O Brasil não ficou imune ao vírus e aos seus impactos econômicos, 
e projetamos uma retração do PIB de cerca de 5,8% este ano, 
seguido de uma recuperação em 2021 de quase 4%.  Para além da 
queda no nível de atividade, a epidemia vai deixar sequelas sobre a 
economia brasileira nos próximos trimestres, com destaque para uma 
taxa de desemprego persistentemente mais alta e uma deterioração 
adicional no quadro fiscal. Com uma razão Dívida/PIB próxima de 
100%, a mais alta entre os países emergentes, é urgente retomar a 
agenda de consolidação fiscal e reformas estruturais. Esta agenda é 
que irá garantir um ambiente previsível e estável para incentivar os 
tão necessários investimentos na economia, e consequentemente, o 
retorno de um crescimento mais robusto.

O BOCOM BBM lidou com os desafios impostos pela pandemia de 
forma rápida e eficaz. Colocamos nossos colaboradores em sistema 
de home office em meados de março, alcançando o mesmo nível 
de produtividade e eficiência em nossos serviços, e garantindo a 
segurança de todos. E para a nossa comunidade, buscamos contribuir 
para a segurança das pessoas envolvidas no tratamento ao vírus, 
com a doação de capotes (vestimenta para proteção individual) ao 
Instituto do Cérebro Oscar Niemeyer, instituição de referência que 
teve todo o seu atendimento temporariamente voltado ao tratamento 
de Covid-19.

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. Desde dezembro de 
2019, oferecemos fundos de créditos focados em crédito privado, 
através da área de Fundos de Crédito.

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$ 7.005 milhões ao final do 
semestre, representando um crescimento de 16% em relação a 31 
de dezembro de 2019.

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.

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. 
Nossos ativos sob aconselhamento em junho de 2020 somaram 
R$ 8,19 bilhões.

Fundos de Crédito
Criada em dezembro de 2019, a nova área oferta fundos de crédito 
privado, com horizonte de médio e longo prazos. Nossos principais 
diferenciais são a experiência em gestão, a análise e o monitoramento 
de crédito. Em junho de 2020, seis meses após estarem disponíveis 
no mercado,  os ativos investidos nos fundos já totalizavam mais de 
R$ 300 milhões.

Serviços Financeiros 
Oferecemos 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 nossa estratégia de expansão.

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, possibilitando  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.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE JUNHO
(EM MILHARES DE REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
(EM MILHARES DE REAIS)

Ativo 06/2020 12/2019
Circulante e Realizável a Longo Prazo 9.126.086 8.628.017 
Disponibilidades 551.013  253.443 
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 759.142  1.718.711 
Títulos e Valores Mobiliários e
Instrumentos Financeiros Derivativos 3.408.048  2.195.490 
Relações Interfinanceiras 15.041  21.623 
Operações de Crédito e Outros Créditos 4.447.595  4.445.708 
Provisões para Operações de Crédito 
e Outros Créditos  (83.414)  (46.425)
Outros Valores e Bens 28.661  39.467 
Permanente 33.069 30.383
Investimentos 429 300
Imobilizado de Uso 10.736  10.937 
Intangíveis 21.904  19.146 
Total do Ativo 9.159.155 8.658.400 

Passivo 06/2020 12/2019
Circulante e Exigível a Longo Prazo 8.463.136 7.989.306 
Depósitos 1.268.783  860.309 
Obrigações por Operações Compromissadas 193.513  1.696.479 
Relações Interdependências e 
Interfinanceiras 51.085  86.517 
Obrigações por Empréstimos e Repasses 3.455.060  2.254.157 
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 2.471.580  2.507.765 
Dívida Subordinada - Letra Financeira 203.079  204.960 
Instrumentos Financeiros Derivativos 511.299  91.812 
Outras Obrigações 289.227  286.219 
Provisão para Garantias Financeiras Prestadas 19.510 1.088
Resultado de Exercícios Futuros 15.544 15.911
Patrimônio Líquido 680.475 653.183
Total do Passivo 9.159.155 8.658.400 

06/2020 06/2019
Receitas da Intermediação Financeira 760.974  254.823 
Despesas da Intermediação Financeira  (604.715)  (135.402)
(Provisão) para Créditos de Liquidação Duvidosa (65.333)  (10.569)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 90.926  108.852 
Receitas de Serviços 30.991  43.485 
Demais Receitas (Despesas) Operacionais  (76.436)  (76.173)
Resultado Operacional 45.481  76.164 
Resultado Não Operacional  (1.095)  (312)
Resultado antes da Tributação sobre 
o Lucro e Participações 44.386  75.852 
Imposto de Renda e Contribuição Social  (17.456)  (15.647)
Participações de Administradores e 
Empregados no Lucro  (12.500)  (22.070)
Lucro Líquido 14.430  38.135 
JCP declarado no semestre -  (19.231) 

MOODY’S FITCH

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