
Banco BOCOM BBM S.A.

Demonstrações financeiras consolidadas

Conglomerado Prudencial

CNPJ No: 15.114.366/0001-69

www.bocombbm.com.br

ROAE CARTEIRA DE CRÉDITO  
EXPANDIDA

TOTAL DE  
CAPTAÇÃO

ATIVOS 
TOTAIS

NIM 
EXPANDIDO

RECEITA 
DE SERVIÇOS

RECURSOS SOB 
ACONSELHAMENTO

WEALTH MANAGEMENT

16,4% R$ 9,3 bi R$ 10,5 bi R$ 12,2 bi 4,7% 23,3% R$ 9,0 bi

MOODY’S FITCH

Nacional  Aaa.Br Nacional  AAA (bra)

Global  Ba1 Global  BB+

BANCO BOCOM BBM 
RATINGS

Mensagem da Administração
O segundo semestre de 2020 foi marcado pelo início da 
recuperação econômica global, seguindo a flexibilização 
das medidas restritivas impostas no combate à 
pandemia em todo o mundo e principalmente ao 
suporte estatal monetário, fiscal e creditício nos EUA, 
Europa, China e Brasil. O desenvolvimento tempestivo 
de vacinas efetivas contra o vírus Sars-CoV-2 nos 
permite ser otimistas quanto a avanços adicionais em 
2021. Considerando um  cenário externo benigno, 
o PIB do Brasil deve crescer 3,6% neste ano após 
um recuo de cerca de 4,5% em 2020. Entretanto, a 
economia brasileira ainda terá desafios grandes neste 
novo ano: uma taxa de desemprego alta, um cenário 
de nova onda de infecções e forte redução dos auxílios 
governamentais, além de um quadro fiscal complexo 
que torna urgente retomar a agenda de consolidação 
fiscal e reformas estruturais. Esta agenda é que 
garantirá um ambiente previsível e estável necessário 
para os tão necessários investimentos na economia, e 
consequentemente, o retorno de um crescimento mais 
robusto pelos próximos anos.

Neste semestre, nós, do BOCOM BBM, procuramos 
agir coerentemente com as condições excepcionais 
deste semestre e ano, sem nos desviarmos de nossos 
valores e conhecimentos, definidos e testados ao longo 
de nossa trajetória no mercado financeiro brasileiro.

Em primeiro lugar mantivemos, de forma eficiente e 
eficaz, protocolos de comunicação e reação a riscos 
de contaminação pelo COVID 19, inclusive mantendo 
o trabalho em regime de “home office” para todos os 
funcionários que fizeram esta opção.

Destacamos neste semestre o crescimento de 
nossa carteira de crédito e de nossa presença no 
mercado de títulos privados e soberanos de renda 
fixa com influência positiva no nosso resultado e na 
estabilização destes mercados nos quais atuamos. 
Neste aumento de carteira, teve importância o 
nosso engajamento no Programa Emergencial 
de Acesso ao Crédito (PEAC), levando ao mesmo 
tempo ao compartilhamento do risco de crédito 
com o Fundo Garantidor para Investimentos FGI-
BNDES e ao alongamento do prazo de nosso portfólio. 
Tal alongamento foi coerente com o ocorrido na nossa 
captação de recursos interna e externamente, desta 
forma seguindo os parâmetros de nossa política de 
liquidez.

Buscamos também durante todo o ano, otimizar a 
utilização de nosso conhecimento sobre análise de 
crédito e de risco em geral, com a criação de nossos 
Fundos de Investimento BOCOM BBM Corporate Credit 
Hight Yield,  BOCOM BBM Corporate Credit, BOCOM 
BBM ESG e BOCOM BBM China. As receitas advindas 
destes fundos se somaram a outras receitas de serviço, 
totalizando 105 Milhões de reais, ou 23,3 % das nossas 
receitas totais.

Durante o segundo semestre, caracterizou-se  
claramente, por diversas razões, um impacto menor da 
pandemia no produto e no endividamento dos países 
asiáticos. A consequência deste fato é a criação de um 

mercado de capitais mais dinâmico na região do nosso 
controlador. Esta vantagem competitiva nos leva a buscar 
oportunidades e mecanismos de integração  dos mercados 
brasileiro e asiático, principalmente chinês. Nossa 
participação pioneira para um banco latino americano 
na Bond Connect, principal plataforma para compra de 
títulos no mercado local chinês por estrangeiros, segue 
nesta direção.

Terminamos este ano extraordinário com o sentimento 
de termos agido com eficácia e atingido resultados 
positivos em ambientes de negócios que variaram de 
forma extrema entre o pessimismo e o otimismo. Como 
sempre, nosso ânimo se manteve e se mantém seguro 
de que nossos valores e experiência permitem soluções 
inovadoras de nossa equipe em qualquer ambiente.

Crédito Corporativo
Atingimos o valor de R$ 9,3 bi na Carteira de Crédito 
Expandida, que inclui as operações de adiantamento de 
contrato de câmbio e garantias concedidas através de 
avais e fianças, e participamos ativamente na concessão 
de operações de crédito inseridas no âmbito das medidas 
voltadas a mitigar os impactos econômicos decorrentes 
da pandemia da Covid-19 através do PEAC, do BNDES, 
totalizando o montante de R$ 2,9 bi.

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 e 
de investimentos globais, atendendo aos seus objetivos 
de longo prazo. Nossos ativos sob aconselhamento em 
dezembro de 2020 somaram R$ 9,0 bilhões.

Asset Management 
Com um ano desde a sua criação, a área oferece fundos 
de investimento com horizonte de médio e longo 
prazos, com foco em fundos de crédito privado. Foram 
lançados recentemente, os Fundos de ações globais 
ESG e China, com foco em sustentabilidade e retorno 
sobre empresas chinesas, respectivamente. Nossos 
diferenciais são a experiência em gestão, research 
macro, a análise e o monitoramento de crédito. Em 
dezembro de 2020,  os ativos investidos nos fundos 
totalizaram mais de R$516  milhões.

Pessoas
Somos um núcleo de identificação e formação de 
talentos. Valorizamos a busca pelo conhecimento de 
ponta e privilegiamos as pessoas que querem atingir 
seus objetivos materiais e intelectuais com o apoio 
da experiência prática e acadêmica. Sabemos da 
importância de ensinar e motivar aqueles que se juntam 
a nós, como forma de descobrir a cada dia, novas 
formas de fazer melhor o nosso trabalho. Para prosperar, 
assumimos o compromisso de manter um ambiente de 
trabalho meritocrático, dinâmico, transparente e diverso, 
de acordo com o nosso Código de Ética e Conduta.

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 
31 DE DEZEMBRO 2020 (EM MILHÕES DE REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO 2020  
(EM MILHÕES 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.
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12/2020 12/2019
Receitas da Intermediação Financeira 887  570 
Despesas da Intermediação Financeira  (540)  (313)
(Provisão) para Créditos de Liquidação Duvidosa  (27)  (12)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 320  245 
Receitas de Serviços 105  88 
Despesas de Pessoal  (90)  (75)
Outras Despesas Administrativas  (61)  (63)
Despesas Tributárias  (24)  (22)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  3  3 

Resultado Operacional 253  176 
Resultado Não Operacional  (7)  (6)

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro   
e Participações 246 170 

Imposto de Renda e Contribuição Social (79) (33)
Participações de Administradores e Empregados no Lucro (50) (48)

Lucro Líquido 117 89 
Resultados Abrangentes 143 89

Passivo 12/2020 12/2019
Circulante e Exigível a Longo Prazo 11.431 7.989

Depósitos 2.802  860 
Obrigações por Operações Compromissadas 291  1.696 
Relações Interdependências e interfinanceiras 60  87 
Obrigações por Empréstimos e Repasses 3.463  2.254 
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 3.816  2.508 
Dívida Subordinada - Letra Financeira 202  205 
Instrumentos Financeiros Derivativos 371  92 
Outras Obrigações 411  286 
Provisão para Garantias Financeiras 
Prestadas 15  1 

Resultado de Exercícios Futuros 20 16
Patrimônio Líquido 764 653
Total do Passivo 12.215 8.658

Ativo 12/2020 12/2019
Circulante e Realizável a Longo Prazo 12.178 8.628

Disponibilidades 667  253 
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 769  1.719 
Títulos e Valores Mobiliários e 
Instrumentos Financeiros Derivativos 3.707  2.195 
Relações Interfinanceiras 64  22 
Operações de Crédito e Outros Créditos 6.994  4.446 
Provisões para Operações de Crédito e 
Outros Créditos  (39)  (46)
Outros Valores e Bens 16  39 

Permanente 37 30
Investimentos 1  
Imobilizado de Uso 11  11 
Intangíveis 25  19 

Total do Ativo 12.215 8.658


