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Organograma Funcional
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial e constam no anexo
1.
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Introdução
O Relatório de Gestão do BB Banco de Investimento S.A., referente ao exercício financeiro de
2011, está estruturado conforme as normas e procedimentos vigentes na Instrução Normativa TCU
nº 63, de 01.09.2010 e nas Decisões Normativas TCU nº 117, de 19.10.2011, TCU nº 108, de
24.11.2010 e Resoluções TCU nº 234, de 01.09.2010 e TCU nº 244, de 20.07.2011. O presente
relatório segue, ainda, as orientações técnicas relativas à sua formalização emanadas da Portaria
TCU nº 123, de 12.05.2011 e Portaria CGU nº 2.546, de 27.12.2010, além do documento “Dicas
para Elaboração do Relatório de Gestão 2011”, divulgado pelo TCU.
Itens que não se aplicam ao BB Banco de Investimento S.A.
Alguns itens da Portaria TCU nº 123/2011 não se aplicam à natureza jurídica da UJ, sendo eles:


Item 2.4.1 – Programação Orçamentária da Despesa, na forma solicitada na portaria TCU
nº 123/2011;



Item 2.4.2 – Programação de Despesas Correntes, na forma solicitada na portaria TCU nº
123/2011;



Item 2.4.3 – Programação de Despesas de Capital, na forma solicitada na portaria TCU nº
123/2011;



Item 2.4.4 - Execução Orçamentária da Despesa, na forma solicitada na portaria TCU nº
123/2011;



Item 2.4.5 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por
Movimentação, na forma solicitada na portaria TCU nº 123/2011;



Item 2.4.6 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por
Movimentação, na forma solicitada na portaria TCU nº 123/2011;



Item 3 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos;



Item 4 - Informações sobre a Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios
Anteriores;



Item 5.2 - Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas;



Item 5.3 - Composição do Quadro de Estagiários;



Item 5.4 - Demonstração dos Custos de Pessoal da UJ;



Item 5.5 - Terceirização de Mão de Obra Empregada pela UJ;



Item 6 - Informações sobre Transferências no Exercício;



Item 7 - Registros Atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV;
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Justificativas:


Itens 2.4.1 a 2.4.6: As informações referentes a esses itens não se aplicam à natureza jurídica da
UJ, na forma apresentada na Portaria TCU nº 123/2011, no entanto a previsão de recursos e
dispêndios é apresentada anualmente ao Governo Federal, por meio do Departamento de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), na forma adaptada a este Relatório de
Gestão;



Itens 3, 4 e 6: A UJ não segue os preceitos da Lei nº 4.320/64; sua contabilidade é determinada
pelas Leis nº 6.404/76 e 11.638/07, as quais não prevêem os itens especificados na Decisão
Normativa TCU nº 108/2010 e Portaria TCU nº 123/2011;



Itens 5.2 a 5.4: O quadro de pessoal do BB Investimentos é composto por funcionários
disponibilizados pelo BB, seu controlador, e não há no seu quadro, servidores inativos,
pensionistas, estagiários ou servidores regidos pela Lei 8112/90;



Item 5.5: O BB Investimentos utiliza a estrutura do Banco do Brasil, efetuando o ressarcimento
dos custos e despesas em conformidade com o Convênio para Rateio/Ressarcimento de despesas
e custos diretos e indiretos, celebrado em 05.03.2004, e respectivos Aditivos, firmado entre as
partes, e não há mão de obra enquadrada nesse item;



Item 7: O acompanhamento dos Contratos e Convênios enquadráveis nesse item ocorrem apenas
no Banco do Brasil, o qual concentra todas as atualizações.

Itens que não ocorreram no período
Alguns itens não ocorreram no período, sendo eles:


Item 2.1 - Responsabilidades Institucionais da UJ;



Item 2.2 - Estratégia de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais;

 Item 2.3 - Programas de Governo sob a Responsabilidade da UJ;
 Item 2.3.1 - Execução dos Programas de Governo sob a Responsabilidade da UJ;
 Item 2.3.2 - Execução Física das Ações Realizadas pela UJ;
 Item 9 - Informações sobre as Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ;
 Item 10.1 - Deliberações do TCU Atendidas no Exercício;
 Item 10.3 - Recomendações do OCI Atendidas no Exercício;
 Item 10.4 - Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício;
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 Item 11.2 - Recomendações da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna Pendentes
de Atendimento;


Item 14.2 - Demonstrativo Analítico das Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda e
com Patrocínios Culturais e Esportivos.

Principais realizações da gestão no exercício


O BB Investimentos atingiu o 2º lugar do ranking ANBIMA (Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais) na categoria de originação por valor de
operação de renda fixa consolidado, com 19,7 % de participação de mercado;



Criação de nova Plataforma de Negociação do Home Broker, acessível também por Tablet e
Smartphone (iPhone).

Planos e projetos concretos para o exercício seguinte


Ampliar e consolidar a atuação do BB Investimentos no Mercado de Capitais;



Concluir o processo de captação em Fundos de Investimento em Participação - Private Equity;



Aperfeiçoar o processo de acompanhamento do desempenho das empresas investidas.

1. Identificação
Quadro I - Identificação
Poder e Órgão de vinculação
Poder: Poder Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda

Código SIORG: 001929

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: BB-Banco de Investimento S.A.
Denominação abreviada: BB Investimentos
Código SIORG: Não se aplica

Código LOA: Não se aplica

Código SIAFI: 179042

Situação: Ativa.
Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista.
Principal Atividade: A Sociedade tem por objeto o exercício de todas as Código CNAE: não se aplica
atividades e a prática de todas as operações permitidas pelas disposições legais
e regulamentares aplicáveis aos bancos de investimento.
Telefones/Fax de contato:

(21) 3808-3625

Endereço Eletrônico: A empresa não possui endereço eletrônico.
Página da Internet: A Empresa não possui endereço na internet.
Endereço Postal: A empresa tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro e está localizada na Rua Lélio Gama, 105 36.º andar – Centro – Rio de Janeiro - CEP – 20.031-923.
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Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
O BB-Banco de Investimento S.A. foi criado em 03 de outubro de 1988. É uma subsidiária integral do Banco do
Brasil S.A., especializada no mercado de capitais doméstico com atuação na intermediação e distribuição de títulos e
valores mobiliários no mercado primário e secundário.
No cumprimento das Políticas do Banco do Brasil relativas a investimentos, o BB-Banco de Investimento S.A. detém
participações permanentes em empresas que complementam a atividade econômica do Conglomerado BB e
aplicações com o objetivo de gerar valor e liquidez, priorizando empresas que adotam boas práticas de Governança
Corporativa.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Norma da estrutura orgânica
A estrutura orgânica da subsidiária está estabelecida no Estatuto Social, conforme descrita a seguir:
Assembleia Geral - é instalada ordinariamente até o mês de abril, para os fins previstos em lei extraordinariamente,
sempre que os interesses da Sociedade exigirem;
Conselho Fiscal - o Conselho Fiscal funciona de modo permanente e é constituído de três membros efetivos e
respectivos suplentes, todos brasileiros, eleitos anualmente pela Assembléia Geral Ordinária;
Diretoria - a sociedade será administrada por uma Diretoria composta por três membros, designados DiretorPresidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor-Gerente, brasileiros, residentes no País, eleitos pela Assembléia Geral
para cumprirem mandato de três anos, podendo ser reeleitos.
O Diretor-Presidente e o Diretor-Vice-Presidente são escolhidos entre os membros da Diretoria do Banco do Brasil.
O Diretor-Gerente é obrigatoriamente funcionário da ativa, detentor de cargo comissionado e pertencente à carreira
administrativa do Banco do Brasil S.A.
Regimento Interno ou Estatuto
O estatuto do BB-Banco de Investimento S.A. encontra-se no anexo 2.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
As atividades exercidas em todos os níveis da estrutura do Conglomerado Banco do Brasil são regidas por normas
internas codificadas em Instruções Normativas Corporativas – INC, em meio eletrônico, sendo as alterações
referendadas por membro do comitê de administração da dependência responsável pela normatização do produto ou
serviço. Esse instrumento (INC) consolida todos os normativos do Conglomerado BB, recebendo um grande número
de alterações durante o ano.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI

Nome

-

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI

Nome

-

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora

Código SIAFI da Gestão

-

-
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2. Informações sobre o Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira
2.1 Responsabilidades Institucionais da Unidade
Não ocorreu no período.
2.2 Estratégia de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais
Não ocorreu no período.
2.3 Programas de Governo sob a Responsabilidade da UJ
2.3.1 Execução dos Programas de Governo sob a Responsabilidade da UJ
Não ocorreu no período.
2.3.2 Execução Física das Ações Realizadas pela UJ
Não ocorreu no período.
2.4

Desempenho Orçamentário/Financeiro

2.4.1

Programação Orçamentária da Despesa

2.4.2

Programação de Despesas Correntes

2.4.3

Programação de Despesas de Capital

Os quadros referentes aos itens 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 não se aplicam à natureza jurídica da UJ. No
entanto, o BB-Banco de Investimento S.A., como empresa controlada pela União, apresenta
anualmente ao Governo Federal, por meio do Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (Dest), a previsão dos recursos e dispêndios totais (Programação PDG) que
integra o Orçamento Geral da União.
O Programa de Dispêndios Globais (PDG) é um conjunto sistematizado de informações econômicofinanceiras estruturado pelo Dest, com o objetivo de avaliar o volume de recursos e dispêndios a
cargo das Estatais. É constituído pelos seguintes principais blocos:


Discriminação das Origens de Recursos - DICORB – O bloco congrega todos os recursos,
independentemente de sua natureza e de sua origem, destinados à cobertura dos dispêndios
globais previstos para o exercício de referência (1º de janeiro a 31 de dezembro).
A DICORB está dividida em quatro grandes grupos:
1) Recursos;
2) Retorno de Operações de Crédito;
3) Receita; e
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4) Tesouro – Recebimento de Créditos Diversos.
A soma desses grupos resulta no total de Recursos.


Discriminação das Aplicações de Recursos - DICARB – O bloco apresenta todos os
dispêndios/despesas programados para o exercício de referência (1º de janeiro a 31 de
dezembro), agrupados segundo o conceito de competência.
A DICARB é composta por três grandes grupos:
1) Dispêndios de Capital;
2) Dispêndios Correntes; e
3) Aplicações em Operações de Crédito.

O PDG é aprovado por decreto do Presidente da República e a programação pode ser revisada
durante o exercício.
2.4.4

Execução Orçamentária das Despesas

2.4.5

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por
Movimentação

2.4.6

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por
Movimentação

Os quadros referentes aos itens 2.4.4, 2.4.5 e 2.4.6 não se aplicam à natureza jurídica da UJ.
Entretanto, execução do orçamento (valores realizados) para o ano de 2011 pode ser visualizada
através do PDG. Destacam-se os desvios superiores a 10% (margem/extrapolação) observados em
relação aos valores programados, conforme Decreto nº 7.375, de 29.11.2010:
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Tabela I – Acompanhamento PDG
R$
PDG

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

730000
732000
733000
799999

DICOR
RECEITA
OPERACIONAL
NÃO OPERACIONAL
TOTAL DOS RECURSOS

820000
829000
840000
841000
843000
844000
845000
846000
849000
899999

DICAR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL
DISPÊNDIOS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
UTILIDADES E SERVIÇOS
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
JUROS E OUTROS
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS

Realizado
até
Dez/11

Programado
até
Dez/11

% Atingimento
em relação a

1.523.491.186
1.494.911.855
28.579.331
1.523.491.186

1.319.473.017
1.319.473.017
1.319.473.017

115%
113%
115%

220.476.006
220.476.006
604.441.842
29.751.695
28.343.544
2.154.428
121.442.626
382.355.909
40.393.640
824.917.848

908.156.050
908.156.050
363.519.281
29.231.195
26.653.009
2.876.592
64.656.802
207.300.839
32.800.844
1.271.675.330

24%
24%
166%
102%
106%
75%
188%
184%
123%

Dez/11

65%

(*) Programado conforme Decreto nº 7.375, de 29 de Novembro de 2010.

732000 – Receita Operacional – Extrapolação de 13%
Maiores receitas com títulos de renda variável devido, principalmente, ao resultado do resgate das
cotas do Fundo Price, ao reconhecimento de atualização das cotas dos Fundos de Investimento em
Participações Redentor e Coliseu, e as rendas de assessoria econômico-financeira.
733000 – Receita Não Operacional
A extrapolação decorre, principalmente, das variações positivas do Ativo Fiscal Diferido, no
período, em razão da constituição de créditos tributários sobre amortização de ágios e da base
negativa de CSLL, o que gerou benefício fiscal.
829000 – Outros Dispêndios de Capital – Margem de 76%
Decorre da menor provisão dos dividendos a pagar, comparativamente ao valor programado.
844000 – Utilidades e Serviços – Margem de 25%
O não atingimento decorre da redução nas despesas de comunicações - outras.
845000 – Tributos e Encargos Parafiscais – Extrapolação de 88 %
A extrapolação do item reflete o desvio positivo das receitas no exercício devido, principalmente, ao
aumento do resultado de títulos e valores mobiliários e das receitas de prestação de serviços.
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846000 – Juros e Outros – Extrapolação de 84 %
Decorre do aumento da despesa de captação em razão do aumento no volume médio das captações.
849000 – Outros Dispêndios Correntes – Extrapolação de 23%
Decorre da maior despesa de Custódia de Títulos e Valores Mobiliários, comparativamente ao valor
projetado.
2.4.7. Indicadores Institucionais
Tabela II – Indicadores de Participação 1
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Indicador de Participação

Objetivo do Indicador

Mede o grau de participação percentual estimada do BB Investimentos em
relação ao total do Mercado.

Tipo

Originação de Operações de Securitização

Área responsável

BB-Banco de Investimento S.A.

Fórmula de cálculo e método de Montante originado em operações de securitização pelo BB Investimentos/
medição
Montante originado em operações de securitização pelo Mercado
Fonte dos dados

Banco do Brasil / Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos
Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2011

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2010

2009

10,0%

7,70%

8,00%

4,23%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2011
O BB Investimentos atingiu o 5º lugar no ranking ANBIMA em operações de Securitização, composto por 5 (cinco)
emissões em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC das 20 (vinte) ocorridas no mercado, atingindo
a participação 13,3% neste segmento, e de 4 emissões em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI,
correspondente a participação de 4,0% do mercado.
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Tabela III – Indicadores de Participação 2
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Indicador de Participação

Objetivo do Indicador

Mede o grau de participação percentual estimada do BB Investimentos em
relação ao total do Mercado.

Tipo

Originação de Operações de Renda Variável

Área responsável

BB-Banco de Investimento S.A.

Fórmula de cálculo e método de Montante originado em operações de Renda Variável pelo BB
medição
Investimentos / Montante originado em operações de Renda Variável pelo
Mercado
Fonte dos dados

Banco do Brasil / Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos
Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2011

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2010

2009

3,00%

2,00%

0,30%

7,60%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2011
Em 2011, as condições macroeconômicas, principalmente na zona do Euro, afetaram negativamente as emissões de
ações no mercado brasileiro. Observou-se uma abrupta queda no número de emissões a partir do segundo semestre
onde foram liquidadas apenas 03 operações contra 20 ofertas do primeiro semestre. Destacamos que neste período
foram canceladas/suspensas 14 ofertas afetando diretamente a atuação dos bancos de investimento, provocando o não
atingimento da meta.
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Tabela IV – Indicadores de Participação 3
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Indicador de Participação

Objetivo do Indicador

Mede o grau de participação percentual estimada do BB Investimentos em
relação ao total do Mercado.

Tipo

Originação de Operações de Renda Fixa

Área responsável

BB-Banco de Investimento S.A.

Fórmula de cálculo e método de medição Montante originado em emissões de Debêntures e Notas Promissórias pelo
BB Investimentos / Montante originado em emissões de Debêntures e
Notas Promissórias pelo Mercado
Fonte dos dados

Banco do Brasil / Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos

Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2011

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2010

2009

17,00%

22,78%

20,99%

22,77%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2011
O BB Investimentos atingiu o 2º lugar no ranking de Renda Fixa Consolidado. No segmento de Debêntures e Notas
Promissórias participou de 55 das 236 operações liquidadas no mercado, com valor total originado, no BB BI, de R$
15,6 bilhões.

Relatório de Gestão – BB-Banco de Investimento S.A. – 2011

22

BB-Banco de Investimento S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2011
Relatório de Gestão
Tabela V – Indicador de Equivalência Patrimonial
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Indicador de Equivalência Patrimonial

Objetivo do Indicador

Mede o grau de participação percentual do resultado anual total da
equivalência patrimonial em relação ao saldo do investimento.

Tipo

Equivalência Patrimonial

Área responsável

BB-Banco de Investimento S.A.

Fórmula de cálculo e método de Resultado de equivalência patrimonial acumulada nas participações / MSD
medição
média das participações
Fonte dos dados

Banco do Brasil / Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos

Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2011

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2010

2009

30,43%

35,56%

28,28%

39,20%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2011
O BB Investimentos superou em 16,9% o indicador em 2011. As principais participações que influenciaram o
resultado foram as empresas Cielo e Neoenergia.
Tabela VI – Indicador de Resultado de Produtos sobre Gestão
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Indicador de Resultado de Produtos sobre Gestão

Objetivo do Indicador

Corresponde ao resultado com os serviços de compra e venda de ações,
underwriting renda fixa, underwriting renda variável, assessoria
econômico-financeira e administração de fundos de seguridade.

Tipo

Resultado de Produtos

Área responsável

BB Banco de Investimento S.A.

Fórmula de cálculo e método de Resultado gerencial realizado (receitas - despesas operacionais - despesas
medição
tributárias) dos serviços de Compra e Venda de Ações, Underwriting
Renda Fixa, Underwriting Renda Variável e Assessoria Ec.-Financeira
Fonte dos dados

Banco do Brasil / Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos

Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2011

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2010

2009

212.643.543,00

135.255.181,85

87.723.400,00

117.928.105,00

Análise crítica do Resultado do indicador em 2011
O resultado de 2011 do Banco de Investimentos foi impactado pelo aumento da concorrência entre os bancos de
investimentos e pela crise financeira mundial que afastou os investidores e reduziu os negócios em Mercado de
Capitais, principalmente, as operações de Renda Variável.
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3. Informações sobre os Recursos Humanos da Unidade
3.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos
Quadro II – Força de Trabalho da UJ – Situação Apurada em 31.12.2011
Lotação

Tipologias dos Cargos

Ingressos no Egressos no
exercício
exercício

Autorizada

Efetiva

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)

182

171

34

20

1.1. Membros de poder e agentes políticos

-

-

-

-

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

182

171

34

20

1.2.1. Servidores de carreira vinculados ao órgão

182

171

34

20

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

-

-

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

-

-

-

-

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

-

-

-

-

-

-

-

-

182

171

34

20

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Total de Servidores (1+2)
Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Mercado de Capitais

Quadro III – Situações que Reduzem a Força de Trabalho da UJ – Situação em 31.12.2011
Tipologias dos afastamentos
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)

Quantidade de pessoas
na situação em 31 de
dezembro
-

1.1. Exercício de Cargo em Comissão

-

1.2. Exercício de Função de Confiança

-

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)

-

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)

-

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo

-

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior

-

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional

-

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País

-

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

-

3.1. De oficio, no interesse da Administração

-

3.2. A pedido, a critério da Administração

-

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro

-
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3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por motivo de saúde

-

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por processo
seletivo

-

4. Licença remunerada (4.1+4.2)

-

4.1. Doença em pessoa da família

-

4.2. Capacitação

-

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)

-

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro

-

5.2. Serviço militar

-

5.3. Atividade política

-

5.4. Interesses particulares

-

5.5. Mandato classista

-

6. Outras situações (Especificar o ato normativo)

-

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)
Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Mercado de Capitais

-

Quadro IV – Detalhamento Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ - Situação em
31.12.2011
Tipologias dos cargos em comissão e das funções
gratificadas

Lotação

Ingressos no Egressos no
exercício
exercício

Autorizada

Efetiva

182

171

34

20

-

-

-

-

182

171

34

20

182

171

34

20

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

-

-

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas

-

-

-

-

1.2.4. Sem vínculo

-

-

-

-

1.2.5. Aposentados

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1. Servidores de carreira vinculados ao órgão

-

-

-

-

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

-

-

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas

-

-

-

-

182

171

34

20

1. Cargos em comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior
1.2.1. Servidores de carreira vinculados ao órgão

2. Funções gratificadas

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)
Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Mercado de Capitais
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Quadro V – Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31.12.2011
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Tipologias do Cargo
1.

Até 30 anos

De 31 a 40
anos

De 41 a 50
anos

De 51 a
60 anos

Acima de
60 anos

27

70

52

22

-

-

-

-

-

-

27

70

52

22

-

1.3. Servidores com Contratos Temporários

-

-

-

-

-

Provimento de cargo em comissão

-

-

-

-

-

2.1. Cargos de Natureza Especial

-

-

-

-

-

2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior

-

-

-

-

-

2.3. Funções gratificadas

-

-

-

-

-

70

52

22

-

Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira

2.

3.
Totais (1+2)
27
Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Mercado de Capitais

Quadro VI – Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 31.12.2011
Tipologias do Cargo

Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

5

39

113

14

0

1.1. Membros de poder e agentes políticos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Servidores de Carreira

0

0

0

0

5

39

113

14

0

1.3. Servidores com Contratos Temporários

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1. Cargos de Natureza Especial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3. Funções gratificadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

5

39

113

14

0

1.

2.

3.

Provimento de cargo efetivo

Provimento de cargo em comissão

Totais (1+2)

LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 –
Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Mercado de Capitais
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3.2. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
O BB Banco de Investimento S.A., subsidiária integral do Banco do Brasil, não possui quadro de
pessoal próprio, utilizando, para realização de suas atividades, os funcionários do Banco do Brasil,
conforme Convênio para Rateio/Ressarcimento de despesas e custos diretos e indiretos, celebrado
em 06.09.2011.
4. Informações sobre o Cumprimento das Obrigações (Lei nº 8730/1993)
As informações desse item constam no anexo 3.
5. Informações sobre o Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial e constam no anexo
4.
6. Informações quanto à Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental
As informações desse item constam no anexo 5.
7. Informações sobre a Gestão do Patrimônio Imobiliário da UJ Classificado como “Bens de
Uso Especial” de Propriedade da União ou Locado de Terceiros
O BB Investimentos utiliza a infra-estrutura do BB e não tem sob sua responsabilidade a
administração de imóveis através do Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da
União – SPIUnet.
8. Informações sobre a Gestão da Tecnologia da Informação (TI) da UJ
As informações desse item constam no anexo 5.
9. Informações sobre as Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ
Não ocorreu no período.
10. Informações sobre Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno e do TCU
10.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Não ocorreu no período.
10.2

Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial e constam no anexo
6.
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10.3

Recomendações do OCI Atendidas no Exercício

Não ocorreu no período.
10.4

Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do exercício

Não ocorreu no período.
11. Informações sobre o Tratamento das Recomendações Realizadas pela Unidade de
Controle Interno
11.1 Recomendações da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna Atendidas no
Exercício
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial e constam no anexo
7.
11.2 Recomendações da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna Pendentes de
Atendimento
Não ocorreu no período.
12. Outras Informações Consideradas pelos Responsáveis como Relevantes para a Avaliação
da Conformidade e do Desempenho da Gestão
12.1 Gestão da Empresa
A interação com as demais áreas do Banco do Brasil, gestores dos fundos investidos em Private
Equity e investidores e a busca de proatividade com vistas ao aproveitamento das oportunidades
existentes e a melhoria no conhecimento dos aspectos inerentes ao segmento (regulamentação,
emissores, investidores, capacitação da equipe, etc.) tem proporcionado a consecução dos objetivos
propostos.
12.2 Análise do Balanço Patrimonial
Apresentamos a seguir as principais variações patrimoniais, comparando-se os saldos existentes em
31.12.2011 e 31.12.2010:
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Tabela VII – Análise Balanço Patrimonial
Grandes Números Patrimoniais (R$ mil)

2010

2011

R$ mil
Variação

ATIVO
Disponibilidades
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos
Outros Créditos
Permanente

5.061.804
13.569
10.779
1.245.892
364.461
3.427.103

5.541.212
19.822
12.032
1.350.054
476.879
3.682.425

9,5%
46,1%
11,6%
8,4%
30,8%
7,5%

PASSIVO e PL
Depósitos Interfinanceiros
Instrumentos Financeiros Derivativos
Outras Obrigações
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Outras
Patrimônio Líquido
Fonte: Banco do Brasil / Contadoria

5.061.804
3.504.334
5.488
438.777
114.774
222.751
101.252
1.113.205

5.541.212
3.292.648
4.517
428.747
113.643
243.543
71.561
1.815.300

9,5%
-6,0%
-17,7%
-2,3%
-1,0%
9,3%
-29,3%
63,1%

ATIVO
Disponibilidades – Aplicações em Ouro – crescimento em razão do aumento do estoque e da
valorização da cotação do metal.
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – aumento devido à apropriação dos rendimentos sobre
aplicações em operações compromissadas em LFT.
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos - a variação positiva
deve-se, especialmente, à integralização de cotas de fundos em participações (FIP), à atualização de
cotas dos Fundos de Investimentos em Participações Coliseu e Redentor e de títulos de renda fixa –
debêntures.
Outros Créditos – a variação decorreu do acréscimo de dividendos e juros sobre o capital próprio a
receber de coligadas e do acréscimo das rendas de serviços, especialmente pela administração de
carteiras.
Ativo Permanente – o crescimento é explicado, basicamente, pelo resultado positivo apurado na
equivalência patrimonial das empresas Coligadas e Controladas, pelo ágio pago na aquisição de
ações da empresa Alelo e pelos ajustes relativos ao encerramento do Fundo Price.
PASSIVO e PL
Depósitos Interfinanceiros – o decréscimo decorre da menor necessidade de captação de recursos
no mercado devido, especialmente, ao recebimento de dividendos de empresas coligadas e
recebimento de debêntures liquidadas.
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Instrumentos Financeiros Derivativos – decréscimo devido à variação da marcação a mercado das
operações de swap.
Outras Obrigações
Obrigações Sociais e Estatutárias - a redução nesse item decorre do menor volume de dividendos a
pagar ao Banco do Brasil S.A., na comparação com o 2º/semestre/2010;
Fiscais e Previdenciárias – aumento decorrente, especialmente, do acréscimo dos valores de
Impostos e Contribuições sobre Lucros a Pagar, relativos ao ajuste anual do IRPJ e CSLL e da
atualização da provisão para recolhimento de IRPJ;
Outras - variação decorrente da redução dos valores pendentes de liquidação, devido,
principalmente, à venda de ações junto a Pessoas Físicas e Jurídicas;
Patrimônio Líquido – o aumento do PL da empresa deve-se, principalmente, à constituição de
reserva estatutária de margem operacional e de reserva legal.
12.3

Análise da DRE
Tabela VIII – Análise DRE

Principais Itens de Resultado (R$ mil)
Lucro Líquido
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Receita de Prestação de Serviços
Rendas de Tarifas Bancárias
Resultado de Particiçação em Coligadas/Controladas
Despesa de Pessoal
Outras Despesas Administrativas
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Resultado não Operacional
Despesas Tributárias
IR/CSLL
Fonte: Banco do Brasil / Contadoria

2010

2011

944.303
(170.155)
423.669
850.648
(28.030)
(49.881)
12.316
(74.470)
97.828
(26.331)
(91.291)

919.049
(149.867)
373.071
34.399
842.308
(31.476)
(46.449)
25.221
(117.086)
81.859
(26.587)
(66.344)

R$ mil
Variação
-2,7%
-11,9%
-11,9%
-1,0%
12,3%
-6,9%
104,8%
57,2%
-16,3%
1,0%
-27,3%

O resultado do BB-Banco de Investimento S.A. é, basicamente, decorrente das participações
acionárias, atividades de intermediação financeira e prestação de serviços, como segue:
Resultado Bruto da Intermediação Financeira – a melhora do resultado Bruto da Intermediação
Financeira decorreu do incremento das rendas de títulos de renda variável, devido, principalmente,
ao resultado decorrente do resgate das cotas do Fundo Price, atualização de cotas dos Fundos de
Investimento em Participações (Redentor e Coliseu) e ao lucro na alienação de ações.
Receita de Prestação de Serviços – o decréscimo das rendas de comissões de colocação de títulos,
das rendas de corretagem de operações em bolsas e dos serviços de custódia de Títulos e Valores
Mobiliários, decorreu, principalmente em razão da reclassificação de rendas de tarifas, conforme
carta circular Bacen nº 3.490/2011.
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Rendas de Tarifas Bancárias – o aumento decorrente da reclassificação de receitas de serviços,
conforme carta circular Bacen nº 3.490/2011.
Despesas de Pessoal – a variação deveu-se ao aumento dos custos repassados pelo Banco do Brasil,
referente aos funcionários à disposição da subsidiária.
Outras Despesas Administrativas – a redução destas despesas está associada ao decréscimo de
despesas com serviços técnicos especializados, principalmente, os de assessoria técnica em
operações de renda fixa.
Outras Receitas Operacionais – acréscimo decorrente, principalmente, da recuperação de encargos
e despesas relativas ao reconhecimento de imposto a compensar.
Outras Despesas Operacionais – aumento devido à redução da amortização de ágio na aquisição
de participações acionárias e redução das despesas referente à atualização monetária sobre os
dividendos a pagar ao Banco do Brasil S.A.
Resultado não Operacional – decréscimo decorrente do lucro na alienação de investimentos,
principalmente, devido à venda de ações da Visa Incorporated, no ano anterior.
Imposto de Renda e Contribuição Social – redução em razão, principalmente, da variação da
provisão para Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e CSLL devido aos ajustes da marcação a
mercado de Títulos e Valores Mobiliários e do acréscimo do Ativo Fiscal Diferido.
13. Informações Contábeis da Gestão
13.1 Declaração Plena, com Ressalva ou Adversa
As informações desse item constam nas demonstrações contábeis do anexo 8.
13.2 Demonstrações Contábeis (Lei nº 6.404/76)
As informações desse item constam no anexo 8.
13.3 Composição Acionária
13.3.1 Composição Acionária do Capital Social
As informações desse item constam no anexo 8.
13.3.2 Composição Acionária da UJ como Investidora
As informações desse item constam no anexo 8.
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14. Conteúdos Específicos por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins
14.1 Demonstrativo da Remuneração Paga aos Membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial e constam no anexo
9.
14.2 Demonstrativo Analítico das Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda e com
Patrocínios Culturais e Esportivos
Não ocorreu no período.
14.3 Programas, Metas e Indicadores Operacionais
O quadro II.C.1 - Indicadores para Análise de Desempenho de Mercado da Instituição, que consta
no Conteúdo Específico da DN nº 108/2010, está disponível no item 2.4.7 – Indicadores
Institucionais, deste relatório de gestão. Quanto aos quadros II.C.2 – Relação dos Programas e
Ações e II.C.3 - Relação dos Programas de Governo ou dos fundos executados, não houve
ocorrência no período.
15. Resultados e Conclusões
15.1 Principais Ações Desenvolvidas e os Efeitos Positivos ou Negativos Sobre os Objetivos da
UJ
Dentre as ações desenvolvidas no período, destacam-se: (i) o lançamento da nova plataforma de
negociação do Home Broker, acessível também por Tablet e Smartphone (iPhone); (ii) maior
aproximação com outras unidades do Conglomerado BB, em especial, as unidades no segmento de
Large Corporate, Varejo/Estilo e Private e no exterior o que permitiu a prospecção de novos
negócios e a distribuição de ofertas públicas.
Adicionalmente, o BB Investimentos vem envidando esforços junto aos gestores de Fundos de
Investimento em Participações (FIP), Investidores Institucionais e às áreas do Conglomerado BB no
processo de captação de recursos, na identificação de oportunidades de investimentos e na aquisição
de expertise na indústria de fundos de Private Equity.
15.2 Principais Dificuldades Encontradas Para a Realização dos Objetivos e as Medidas
Tomadas Para Mitigá-las
A forte atuação de instituições concorrentes no segmento de Mercado de Capitais e a crise
financeira internacional foram as principais dificuldades para a realização dos objetivos da
instituição.
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Para mitigar essa situação, de acordo com o mencionado no item anterior, o BB Investimentos
intensificou o relacionamento com as demais áreas do Conglomerado Banco do Brasil, inclusive as
localizadas no exterior.
Essas medidas visaram identificar e estreitar o relacionamento com potenciais empresas emissoras e
investidores, que poderão demandar por serviços e operações em Mercado de Capitais, com forma
de atingir os objetivos da instituição.
15.3 Principais Medidas que Deverão Ser Adotadas pela Unidade nos Exercícios Seguintes
Para Corrigir os Possíveis Desvios dos Objetivos Traçados no Exercício
Diante da expectativa de maior concorrência entre os bancos de investimentos, do cenário
internacional adverso e das recentes medidas anunciadas pelo Governo, Lei 12.431/11, visando
incentivar as emissões de títulos e valores mobiliários voltados a projetos de infra-estrutura e a
aquisição desses títulos por investidores estrangeiros, o BB Investimentos deverá intensificar o
relacionamento com as demais áreas do Conglomerado Banco do Brasil, com investidores
institucionais, Large Corporate, Varejo/Estilo e Private e com potenciais empresas emissoras,
inclusive no exterior, objetivando corrigir possíveis desvios dos objetivos traçados.
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Anexo 1
Organograma Funcional
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial.

___________________________________________________________________________________________________

Relatório de Gestão – BB-Banco de Investimento S.A - 2011

BB-Banco de Investimento S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2011
Relatório de Gestão

Anexo 2
Estatuto e Atas

____________________________________________________________________________________________
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ESTATUTO

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CAPÍTULO I - DA NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE DA SOCIEDADE
Art. 1º

O BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A., pessoa jurídica de direito privado,
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., rege-se por este estatuto e pelas
disposições legais que lhe sejam aplicáveis.

Art. 2º

O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Art. 3º

A Sociedade tem sede e foro no Rio de Janeiro (RJ), podendo criar, instalar e
suprimir sucursais, filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do território
nacional.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL E DAS AÇÕES
Art. 4º

Art. 4º O capital social é de R$ 1.088.126.295,47 (um bilhão, oitenta e oito
milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e
sete centavos), dividido em 3.249.378 (três milhões, duzentos e quarenta e
nove mil, trezentos e setenta e oito) ações ordinárias, sem valor nominal.
(AGE de 23.12.2011).

Parágrafo único.

Os títulos ou certificados representativos das ações serão assinados por dois
Diretores.

CAPÍTULO III - DO OBJETO SOCIAL
Art. 5º

Parágrafo único.

A Sociedade tem por objeto o exercício de todas as atividades e a prática de
todas as operações permitidas pelas disposições legais e regulamentares
aplicáveis aos bancos de investimento.
É vedado à Sociedade prestar garantia ou onerar-se a qualquer título, senão
para atingir os objetivos sociais.

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 6º

A Sociedade será administrada por uma Diretoria, composta por três membros,
designados Diretor-Presidente, Diretor-Vice-Presidente e Diretor-Gerente,
brasileiros, residentes no País, eleitos pela Assembléia Geral para cumprirem
mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.
(AGE de 30.4.2001).

§1º

O Diretor-Presidente, o Diretor Vice-Presidente e o Diretor-Gerente serão
escolhidos entre os membros da Diretoria do Banco do Brasil S.A., sendo que o
Diretor-Gerente será, obrigatoriamente, egresso do quadro de funcionários da
ativa do Banco do Brasil S.A. e pertencente à carreira administrativa. (AGE de
10.07.2008)

§ 2º

No caso de vacância de cargo da Diretoria, o substituto será nomeado pelos
membros remanescentes e servirá até a primeira Assembléia Geral. Se houver
vacância da maioria dos cargos, a Assembléia Geral será convocada para
proceder à nova eleição.

Art. 7º

Nos casos de afastamento temporário ou de vacância, até a posse daquele que
vier a ser nomeado ou eleito, os membros da Diretoria serão substituídos,
mediante acumulação de cargos:
(AGE de 25.4.2000).

Estatuto Social

I-

o Diretor-Presidente, pelo Diretor-Vice-Presidente;

II -

o Diretor-Vice-Presidente, pelo Diretor-Gerente; e
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III -

o Diretor-Gerente, pelo Diretor Vice-Presidente;

(AGE de 30.4.2001).

Art. 8º

Não podem participar dos órgãos da Administração, além dos impedidos por lei:
(AGE de 30.4.2001).

Art. 9º

I-

pessoas declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores
Mobiliários ou do Banco Central do Brasil.

II -

os que houverem causado prejuízo à Sociedade, ao Controlador e suas
Subsidiárias e Coligadas, que tenham liquidado seus débitos junto às
mesmas depois de cobrança judicial ou lhes sejam devedores;

III -

os que detenham participação societária ou integrem sociedades em
mora ou que tenham causado prejuízos ao BB-Banco de Investimento
S.A., ao Controlador e suas subsidiárias e coligadas;

IV -

sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o
terceiro grau, de membro da Diretoria;

V-

os dirigentes de empresas ou de sociedades que, nos últimos cinco
anos, estiveram em situação de inadimplência para com a Sociedade, o
Controlador e suas subsidiárias e coligadas;

A Diretoria reunir-se-á, por convocação do Diretor-Presidente, sempre que os
interesses sociais o exigirem, sendo necessária a presença de, no mínimo, 2
(dois) de seus membros, dentre os quais o Diretor Presidente, efetivo ou
substitituto no exercício do cargo.
(AGE de 30.4.2001).

§ 1º

As deliberações exigem a aprovação de, no mínimo, 2 (dois) membros da
Diretoria.
(AGE de 30.4.2001).

§ 2º

Os assuntos tratados e as decisões tomadas serão obrigatoriamente
registrados no livro de atas das reuniões.
(AGE de 30.4.2001).

Art. 10

Os honorários dos Diretores serão fixados pela Assembléia Geral que os
eleger.

Art. 11

A Diretoria é investida das atribuições e poderes necessários ao funcionamento
da Sociedade e à realização de seus objetivos sociais, cabendo-lhe, em
especial, além de suas atribuições legais:

Estatuto Social

I-

aprovar a estrutura organizacional da Sociedade e a distribuição interna
das funções administrativas;

II -

definir as políticas da Sociedade e deliberar sobre os objetivos e metas
sociais, aprovando critérios, planos, programas e orçamentos;

III -

autorizar a aquisição, empréstimo ou alienação de bens, a constituição
de ônus reais e a prestação de garantias, a transação ou renúncia de
direitos, observado o disposto no art. 5º, parágrafo único;

IV -

decidir sobre os planos de cargos, salários, vantagens e benefícios e
aprovar as normas de administração do pessoal;

V-

aprovar a destinação e a aplicação de fundos sociais e dos lucros
apurados, obedecida a legislação pertinente;
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VI -

decidir sobre a criação, instalação e supressão de filiais, sucursais,
agências, escritórios e outros pontos de atendimento em todo o território
nacional;

VII -

autorizar a participação da Comanhia em sociedades, no país ou no
exterior, facultada a outorga destes poderes com limitação expressa; (AGE
de 10.07.2008)

VIII - autorizar a aquisição, aluguel, permuta ou alienação, pela Companhia, de
títulos e valores mobiliários, nos mercados doméstico e internacional,
facultada a outorga destes poderes com limitação expressa; (AGE de 10.07.2008)

Art. 12

IX -

decidir sobre situações extraordinárias;

X-

zelar pelo cumprimento das disposições legais, deste estatuto e das
deliberações das Assembléias Gerais.

Compete:
(AGE de 25.4.2000 e 30.4.2001).

I-

Ao Diretor-Presidente:
a) dirigir os negócios da Sociedade;
b) convocar e instalar as assembléias gerais e presidir as reuniões da
Diretoria;
c) fazer cumprir as decisões desses colegiados;
d) representar a Sociedade ativa ou passivamente, em Juízo e fora dele,
podendo para tal fim constituir procuradores ou designar prepostos;
e) apresentar à Assembléia Geral Ordinária relatórios pertinentes às
operações sociais e às mutações ocorridas no exercício,
acompanhados do balanço patrimonial e da demonstração dos
resultados, com especificação das origens e aplicações;

II -

Ao Diretor-Vice-Presidente:
a) assistir o Diretor-Presidente na direção dos negócios da Sociedade;
b) representar a Sociedade, ativa ou passivamente, em Juízo e fora
dele, podendo para tal fim constituir procuradores ou designar
prepostos;
c) coordenar e supervisionar as atividades sociais;

III -

Ao Diretor-Gerente:
a) encarregar-se da gestão direta dos negócios e operações da
Sociedade, observado o disposto no art. 15;
b) representar a Sociedade, ativa ou passivamente, em Juízo e fora
dele, podendo para tal fim constituir procuradores ou designar
prepostos.

Parágrafo único.

É vedada aos Diretores a prática de atos ou a utilização de bens e recursos da
Sociedade para fins estranhos ao objeto social.

Art. 13

A constituição de mandatários da Sociedade observará precisa especificação
de poderes e prazo de duração do mandato que, no caso de mandato judicial,
poderá ser por prazo indeterminado.

Estatuto Social
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Art. 17-A

Art. 14

A Sociedade somente se obrigará perante terceiros ou os exonerará de
responsabilidade para com ela, mediante assinatura de dois diretores, salvo os
casos de endosso em cheques e títulos cambiários a estabelecimentos
bancários para crédito em conta da Sociedade, em que bastará uma única
dessas assinaturas.

Art. 15

A Sociedade contratará com o Banco do Brasil S.A. a execução dos serviços
necessários ao exercício de suas atividades.

Art. 16

O quadro de pessoal da Sociedade será composto exclusivamente por
funcionários cedidos pelo Banco do Brasil S.A., mediante ressarcimento dos
custos, facultada, entretanto, em casos especiais definidos pela Diretoria, a
contratação de mão-de-obra por prazo determinado e a aceitação de
estagiários.

Art. 17

A participação acionária no capital social de qualquer empresa, mediante
subscrição ou integralização de ações, a garantia de subscrição de ações ou
debêntures destinadas à colocação pública ou privada, a aquisição de
debêntures, partes beneficiárias e bônus de subscrição, bem como quaisquer
outras operações de apoio financeiro, somente poderão ser realizadas quando
observadas as normas operacionais aprovadas pela Diretoria e,
simultaneamente, as seguintes condições:
I-

os exames técnico e econômico-financeiro da operação comprovarem a
viabilidade e a oportunidade do negócio, tendo presente a segurança e a
adequada remuneração dos capitais envolvidos;

II -

não houver restrições à idoneidade do beneficiário e nem à de seus
titulares e administradores, se pessoa jurídica.

O BB Investimentos integra o componente organizacional único de Ouvidoria do Banco
do Brasil S.A. que atuará em seu nome.
§1º Além de outras previstas na legislação específica, constituem atribuições da
Ouvidoria:
Ireceber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às
reclamações dos clientes e usuários;
II- prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência acerca do andamento de suas
demandas e das providências adotadas;
III- informar o prazo previsto para resposta final;
IV- propor à Diretoria medidas corretivas ou de aprimoramento dos procedimentos e
rotinas da instituição;
V- elaborar e encaminhar à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria e à Diretoria,
relatórios semestrais sobre sua atuação, contendo as proposições mencionadas no
item anterior.
§2º A atuação da Ouvidoria será pautada pela transparência, independência,
imparcialidade e isenção, sendo dotada de condições adequadas para o seu efetivo
funcionamento.
§3º A Ouvidoria terá assegurado o acesso às informações necessárias para sua
atuação, podendo, para tanto, requisitar informações e documentos para o exercício de
suas atividades, observada a legislação relativa ao sigilo bancário.

Estatuto Social
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§4º A função de Ouvidor será desempenhada por funcionário da ativa do Banco do
Brasil, detentor de comissão compatível com as atribuições da Ouvidoria, o qual terá
mandato de um ano, renovável por iguais períodos, sendo designado e destituído, a
qualquer tempo, pelo Presidente daquela instituição.
CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL
Art. 18

O Conselho Fiscal funcionará de modo permanente e será constituído de 3
(três) membros efetivos e respectivos suplentes, todos brasileiros, eleitos
anualmente pela Assembléia Geral Ordinária, que lhes fixará a remuneração,
observada a legislação aplicável.

§ 1º

Os representantes da União no Conselho Fiscal serão indicados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, dentre os quais um representante do Tesouro Nacional.
(AGE de 22.4.2003).

§ 2º

O Conselho Fiscal reunir-se-á em sessão ordinária, uma vez por mês, e
extraordinariamente, sempre que julgado necessário por qualquer de seus
membros ou pela Administração da Sociedade. As decisões serão tomadas por
maioria de votos.
(AGE de 30.4.2001).

Art. 19

Aplica-se aos membros do Conselho Fiscal o disposto no Art. 8º.
(AGE de 30.4.2001).

CAPÍTULO VI - DA ASSEMBLÉIA GERAL
Art. 20

A Assembléia Geral será instalada ordinariamente até o mês de abril, para os
fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses da
Sociedade o exigirem.

Art. 21

Além dos poderes definidos na lei, competirá especialmente à Assembléia
Geral deliberar sobre:
I-

alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social ou de suas
controladas; abertura do capital; aumento do capital social por subscrição
de novas ações; renúncia a direitos de subscrição de ações ou debêntures
conversíveis em ações de empresas controladas; emissão de debêntures
conversíveis em ações ou venda, se em tesouraria; venda de debêntures
conversíveis em ações de sua titularidade de emissão de empresas
controladas; ou, ainda, emissão de quaisquer outros títulos ou valores
mobiliários, no País ou no exterior;

II - promoção de cisão, fusão ou incorporação; e
III - permuta de ações ou outros valores mobiliários.
CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS

Art. 22

O exercício social coincidirá com o ano civil, com término no dia 31 de
dezembro de cada ano.
(AGE de 17.12.2010).

Art. 23

Serão levantadas demonstrações financeiras ao final de cada semestre e,
facultativamente, balanços intermediários em qualquer data, inclusive para
pagamento de dividendos, observadas as prescrições legais.
(AGE de 17.12.2010).

Parágrafo único. As demonstrações financeiras semestrais e anuais, além dos requisitos
legais e regulamentares, devem conter:
Estatuto Social
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I - balanço patrimonial;
II - demonstrações do resultado;
III - demonstração das mutações do patrimônio líquido;
IV - demonstração dos fluxos de caixa.
Art. 24

Após a absorção de eventuais prejuízos acumulados e deduzida a provisão
para pagamento do imposto de renda, do resultado de cada semestre serão
apartadas verbas que, observados os limites e condições exigidos por lei, terão,
pela ordem, a seguinte destinação:
(AGE de 17.12.2010).

I-

constituição de Reserva Legal;

II - constituição, se for o caso, de Reserva de Contingência e de Reservas de
Lucros a Realizar;
III - pagamento de dividendo, observado o disposto nos artigos 25 e 26 deste
Estatuto;
IV - constituição de Reserva Estatutária para garantir margem operacional
compatível com o desenvolvimento das operações da sociedade,
constituída pela parcela de até 100% (cem por cento) do saldo do lucro
líquido, apurado após as destinações anteriores, até o limite do capital
social;
V - constituição de demais reservas e retenção de lucros previstas na
legislação.
Parágrafo único. Na constituição de reservas serão observadas, ainda, as seguintes normas:
I - as reservas e retenção de lucros de que tratam os incisos IV e V não
poderão ser aprovadas em prejuízo da distribuição do dividendo mínimo
obrigatório;
II - o saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências e de lucros a
realizar, não poderá ultrapassar o capital social;
III- as destinações do resultado, no curso do exercício, serão realizadas por
aprovação da Diretoria, conforme disposto no art. 11, inciso V, ocasião em
que serão apresentadas as justificativas dos percentuais aplicados na
constituição da reserva estatutária de que trata o inciso IV do caput deste
artigo.
Art. 25

Aos acionistas é assegurado o recebimento semestral de dividendo mínimo e
obrigatório equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado,
como definido em lei e neste Estatuto.
(AGE de 17.12.2010).

§ 1º O dividendo correspondente aos semestres de cada exercício social será
declarado por ato da Diretoria, aprovado pela Assembleia Geral.
§ 2º Os valores dos dividendos devidos aos acionistas sofrerão incidência de
encargos financeiros na forma da legislação, a partir do encerramento do
semestre ou do exercício social em que forem apurados até o dia do
efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros
moratórios quando esse recolhimento não se verificar na data fixada em
lei, pela Assembleia Geral ou por deliberação da Diretoria.
§ 3º É admitida a distribuição de dividendos intermediários em períodos
inferiores ao previsto no caput deste artigo, observado o disposto nos
artigos 11, inciso V, e 25, § 1º.
Estatuto Social
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Art. 26

Observada a legislação vigente, a Diretoria poderá autorizar o pagamento ou o
crédito aos acionistas de juros, a título de remuneração do capital próprio, bem
como imputação do seu valor ao dividendo mínimo obrigatório.
(AGE de 17.12.2010).

§ 1º Caberá à Diretoria fixar o valor e a data do pagamento ou crédito de cada
parcela dos juros, autorizado na forma do caput deste artigo.
§ 2º Os valores dos juros devidos aos acionistas, a título de remuneração sobre
o capital próprio, sofrerão incidência de encargos financeiros, na forma do
§ 2º do artigo precedente.

CAPÍTULO VIII - DA LIQUIDAÇÃO
Art. 27

A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de
deliberação da Assembléia Geral, à qual caberá estabelecer o modo de
liquidação, bem como eleger os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal
que deverão funcionar no período de liquidação.

CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
Art. 28

Parágrafo único.

A Diretoria fará publicar no Diário Oficial, depois de aprovado pelo Ministro da
Fazenda:
I-

o regulamento de licitações;

II -

o regulamento de pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o
regime disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade;

III -

o quadro de pessoal, com a indicação, em três colunas, do total de
empregos e os números de empregos providos e vagas, em 30 de junho
e 30 de dezembro de cada ano; e

IV -

os planos de salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas
que componham a retribuição dos empregados.

A publicação pode ser dispensada em relação a qualquer dos incisos deste
artigo quando o mesmo for idêntico ao do Banco do Brasil S.A. e já houver sido
efetuada a publicação em causa.
Brasília (DF), 23 de dezembro de 2011.

Estatuto Social
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Informações sobre o Cumprimento das Obrigações (Lei nº 8730/1993)
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Quadro A.8.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação
de entregar a DBR - BB Banco do Investimento S.A.

Detentores de Cargos e
Funções obrigados a
entregar a DBR

Autoridades (Incisos I a
VI do art. 1º da Lei nº
8.730/93)

Cargos Eletivos

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função
de Confiança ou em
comissão)

Situação em relação às
exigências da Lei nº 8.730/93

Quantidade
Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a
DBR
Posse ou Início
Final do
Final do exercício da
do exercício de
exercício
Função ou Cargo
Função ou Cargo
financeiro

Obrigados a entregar a DBR

-

-

-

Entregaram a DBR

-

-

-

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Obrigados a entregar a DBR

-

-

3

Entregaram a DBR

-

-

3

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Obrigados a entregar a DBR

-

-

-

Entregaram a DBR

-

-

-

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Fonte: Banco do Brasil/Secretaria Executiva

Análise Crítica
Procedimentos adotados com relação à entrega e guarda da Declaração de Bens e Rendas dos
Administradores ou Conselheiros:
- Quando da posse, o administrador ou conselheiro recebe orientação e solicitação da Secretaria
Executiva do Banco do Brasil, para entrega da cópia da DBR ou da autorização para consulta na base
de IRPF da RFB, conforme disposto na lei nº 8.730, de 10.11.1993 e na Instrução Normativa 367-1.6.4
do Banco do Brasil;
- As DBR entregues em papel são recebidas em envelopes lacrados e com declaração do administrador
do conteúdo do envelope, não havendo possibilidade legal de análise do seu conteúdo pela Secretaria
Executiva (acesso possível apenas ao TCU);
- O controle da entrega da autorização ou da cópia da declaração é realizado por meio de planilha em
Microsoft Excell;
- No caso de atraso no encaminhamento, ocorre a reiteração do pedido via e-mail e telefone;
- Os documentos são guardados em armário específico para este fim.
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Anexo 4
Funcionamento do Sistema de Controle Interno
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial.
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Anexo 5
Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
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Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em
consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
matérias primas.
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos
pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de
conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência
de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como
critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
• Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
• Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia?
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. (**)
• Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi
incluído no procedimento licitatório?
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
• Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens/produtos.
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à
redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o
consumo de água e energia elétrica.
• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

1

Avaliação
2
3
4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
Considerações Gerais:

1

Avaliação
2
3
4

O BB Investimentos é uma subsidiária integral do Banco do Brasil, o qual concentra os
processos de licitação e as atividades de gestão ambiental do Conglomerado, conforme
considerações abaixo:
Questão 1:
Nos editais de licitação de nobreak e banco de baterias é exigido que o fornecedor dê a
destinação para as baterias substituídas de acordo com a Resolução 401 do CONAMA. Para
que isso seja comprovado é exigida a entrega dos recibos fornecidos pela empresa receptora da
destinação final dessas baterias.
Para a aquisição de mobiliários foram inseridas cláusulas referentes à exigência de certificação
ambiental – na fabricação dos produtos, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira
utilizados deverão ser oriundos de madeira certificada, com comprovação – Certificados de
Cadeia de Custódia CERFLOR, FSC (Forest Stewardship Council) ou outro similar emitido
por entidade reconhecida nacional ou internacionalmente.
A especificação técnica elaborada pelo BB para o papel A4 branco ou reciclado adota como
critérios de sustentabilidade o fornecimento de papel produzido com celulose branqueada por
processo ECF (livre de cloro elementar) e gramatura de 70 a 75 g/m², além de certificação
Cerflor ou FSC, garantindo que a madeira adquirida seja proveniente de florestas 100%
certificadas, ou seja, de produtores que adotam práticas economicamente viáveis,
ambientalmente corretas e socialmente justas. Os envelopes, inclusive os de depósitos, bem
como bobinas para terminais de autoatendimento e de caixa, o BB também exige papel com as
certificações Cerflor ou FSC. Essa prática já vem sendo estendida gradativamente para os
demais materiais gráficos.
Outro exemplo é a contratação do serviço de recondicionamento de cartuchos de toner.
Praticada desde 1999, promove o reaproveitamento de materiais e incentiva o emprego de mão
de obra nacional em produto fabricado inicialmente no exterior.
Nas contratações de serviços de limpeza e conservação de imóveis, o Banco exige que a
empresa contratada realize a coleta seletiva de resíduos nas dependências já atendidas pelo
Programa de Ecoeficiência, implementado gradualmente.
Questão 2:
Para cartuchos de toner o BB contrata o serviço de recondicionamento de carcaças plásticas
vazias. Esses cartuchos, por aproveitarem material já existente, utilizam menos matéria-prima
na sua confecção. Quando da aquisição de cartuchos monocromáticos novos, é permitido o
fornecimento de unidades recondicionadas.
A partir de 2006, os envelopes utilizados nos terminais de autoatendimento passaram a ser
confeccionados em papel de 75 gramas, 15 gramas a menos que o papel anterior, de 90 gramas.
Nos editais de licitação de papel A4 branco é permitido o fornecimento de papel de 70 gramas,
redução de 6,67% no consumo de matéria prima em relação ao padrão do mercado que é de 75
gramas.
Questão 3:
As especificações para contratação de serviços de limpeza prevêem a utilização de sabão neutro
e detergente biodegradável.
___________________________________________________________________________________________________
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Questão 4:
Nas licitações para contratação de escritórios de projetos (prestadores de serviço), desde abril
de 2011, foram incluídos nos critérios de julgamento dos proponentes, pontuação diferenciada
para os detentores de certificado ISO 9001/2000.
Para fornecimento de mobiliário, papel A4 (branco e reciclado), envelopes pardos, envelopes
utilizados no autoatendimento, bobinas de caixa e terminais de autoatendimento é exigida a
certificação FSC ou Cerflor. De forma a não restringir a concorrência, caso o fornecedor não
esteja certificado, é permitida a participação na disputa e solicitado que apresente, caso
classificado, protocolo comprovando que deu início ao processo de certificação.
Questão 5:
O Banco estabeleceu, através de instruções normativas, o uso de lâmpadas fluorescentes
tubulares de 25W em substituição às lâmpadas de 32W atualmente usadas na maioria das
dependências. Essa mudança resulta na redução do consumo com iluminação em cerca de 20%
(vinte por cento).
Para atender as necessidades de informações de consumo de energia e subsidiar estudos que
visam à economia e eficiência foi criado o Painel Energia Elétrica que disponibiliza, no
ambiente da intranet do Banco, informações e histórico do consumo de cada dependência.
Procen BB: Inspirado no Procel da Eletrobrás (Programa de Conservação de Energia Elétrica
do Governo Federal), o PROCEN BB (Programa de Conservação de Energia Elétrica do Banco
do Brasil) foi criado em 15.12.1990 para acompanhamento e controle da utilização da energia
elétrica nas dependências do BB. O programa, por meio da edição de normas e procedimentos
internos, orienta a utilização racional da energia elétrica nos imóveis de uso (próprios ou de
terceiros, ocupados ou não), resguardando a produtividade, funcionalidade, segurança e
conforto dos usuários.
Com base nas ações coordenadas pelo PROCEN BB foi possível economizar R$ 25 milhões,
representando um percentual de redução de 17% no período de 1998 a 2003 (apesar do
incremento de equipamentos em uso). Essas ações vêm proporcionando melhorias na eficiência
dos sistemas de iluminação, de condicionamento de ar, de elevação e transporte e de energia.
Como reconhecimento, o Procen BB obteve o 2º lugar no Prêmio PROCEL de Economia de
Energia de 2004.
O PROCEN BB, de caráter permanente, enfatiza que o uso racional da energia elétrica nas
dependências do Banco é responsabilidade de todos os segmentos corporativos. Abrange ações
técnicas e comportamentais com destaque para: o acompanhamento do perfil de consumo
(Kwh/m²) das dependências (através de sistema corporativo); a elaboração de projetos,
especificações técnicas e a execução de obras utilizando tecnologias de maior eficiência
energética ( uso de luminárias eficientes — melhor relação lúmens por watts, sistemas de
condicionamento de ar com a melhor relação Kw por TR - tonelada de refrigeração, sistema de
elevação e transporte com tecnologia de maior eficiência energética do tipo V.V.V.F - controle
de velocidade e variação de freqüência).
Puragua BB:
O Programa de Uso Racional de Água do BB – PURÁGUA foi lançado, em 05.05.2005, para
acompanhamento e controle do consumo de água nas dependências do Banco, através da edição
de normas e procedimentos internos que orientam a utilização da água de forma racional nos
___________________________________________________________________________________________________
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imóveis de uso do BB (próprios ou de terceiros, ocupados ou não), resguardando a
produtividade, funcionalidade, segurança e conforto dos usuários.
O Programa abrange três faces da Responsabilidade Empresarial:
a) respeito ambiental: na redução do consumo de água de todo o Banco. A execução do projeto
tem uma visão para o futuro, com teor educativo e multiplicador quanto ao aspecto ambiental,
junto aos funcionários, aos fornecedores e clientes, e às comunidades onde inseridas as
dependências do Banco, bem como ao público em geral através de divulgação;
b) redução de despesas: na redução do consumo de água em todas as dependências do Banco,
com adequação das instalações físicas existentes e implantação de inovações, com medidas de
intervenção junto às concessionárias de distribuição, com projetos de reuso de água, compondo
um programa que manterá um controle e acompanhamento das alterações realizadas, seus
resultados e sua manutenção;
c) ação social: na adoção do conceito de reciclagem de materiais (por exemplo, com retorno ao
fabricante de metais substituídos para reaproveitamento), dentro da visão de responsabilidade
social.
O Purágua é de caráter permanente, sendo seu gerenciamento de competência, no âmbito
nacional, da Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações - DINOP/Dimob, e, no âmbito
regional, dos Centros de Serviços de Logística jurisdicionantes - CSL, a ele cabendo orientar as
dependências nos assuntos afins.
O Programa prevê a realização de adequação nas instalações hidráulico-sanitárias e outras
medidas para redução do consumo de água.
Em todos os projetos de modernização ou substituição de sistemas de ar condicionado
refrigerado à água, deverá ser analisada a opção de sua substituição, sob o aspecto de custo x
benefício, por outros sistemas sem refrigeração à água;
Ainda no âmbito do Purágua, resguardadas as análises de oportunidade, de custo x benefício,
bem como exigências de saúde e higiene, e as Normas Técnicas vigentes, mediante estudo e
homologação prévia da DINOP/Dimob, encontram-se:
a) Projetos de reuso de água (água de condensação do sistema de ar condicionado, águas cinzas
ou servidas, entre outros);
b) Projetos de novas fontes de captação ou abastecimento (águas pluviais, uso múltiplo de
cisternas exigidas legalmente, entre outros);
c) Projetos incorporando inovações nos sistemas de instalações e em equipamentos, tais como:
- Mictórios masculinos com funcionamento isentos de uso de água;
- Bebedouros de água potável produzida a partir do ar;
- Equipamentos geradores de economia, com acionamento por sensor elétrico ou
eletrônico e fechamento automático;
- Aparelhos purgadores de ar nas tubulações;
- Sistemas de descarga de esgotos a vácuo.
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Questão 6:
São adquiridos os seguintes materiais reciclados: papel A4, envelopes pardos, caixas de
papelão e pasta para arquivo. Existe um modelo de envelope pardo que permite utilização por
até três vezes, viabilizando o seu reaproveitamento.
Questão 7:
(**) Prejudicado/Não se aplica
O Banco não compra veículos desde 2004. No entanto, nas especificações de veículos locados
para transporte em missões de trabalho constam, dentre outras exigências, a fabricação nacional
e a característica bi-combustível ou flex (álcool ou gasolina). Também incluiu vagas de
estacionamento para veículos movidos à energia renovável nas duas agências verdes (ver item
10) participantes do piloto.
Questão 8:
A partir de 1999 o Banco passou a adquirir cartuchos de toner recondicionados que utilizam
menos matéria-prima na sua confecção. No edital de compra é permitido o fornecimento de
produto original ou recondicionado. Existindo estoque de carcaças plásticas vazias, é
contratado o serviço de recondicionamento.
O envelope pardo de uso interno permite utilização por até três vezes, viabilizando o seu
reaproveitamento.
Para carimbos automáticos, o BB orienta as dependências sobre a possibilidade de aquisição
apenas do refil (parte da almofada com tinta) ou da resina (parte do texto), ao invés da troca do
carimbo inteiro (estojo + refil + resina). Essa possibilidade, além de economizar recursos
financeiros, também permite a reutilização de componentes.
Questão 9:
Nas aquisições de bens/produtos o Banco utiliza e/ou elabora especificações técnicas
detalhadas, observando-se sempre os aspectos de qualidade e durabilidade, tanto do produto
acabado quanto dos insumos utilizados em sua fabricação/confecção. Para alguns itens, como
material de expediente e mobiliário, nos processos de aquisição é exigido dos fornecedores a
apresentação prévia de amostras para análise de qualidade e observância às especificações.
Caso os itens sejam reprovados nessa análise, não se formaliza o contrato. Em itens como
material de expediente, além da análise prévia à contratação, o Banco realiza análise também
na entrega e aqueles reprovados são devolvidos para substituição.
Questão 10:
Os programas PROCEN e PURÁGUA, como descritos no item 5, são de caráter permanente e
enfatizam que o uso racional da energia elétrica e água nas dependências do BB é uma
responsabilidade de todos os segmentos corporativos, abrangendo ações técnicas e
comportamentais.
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis

1

Avaliação
2
3
4

Dentre as ações técnicas permanentes, estão a edição de instruções normativas pelo corpo
técnico de engenheiros e arquitetos do BB, que contemplam especificações técnicas para
elaboração de projetos executivos, padronizados para toda a rede de dependências. Viabilizam a
contratação de obras e serviços de engenharia com foco na ecoeficiência (economia de energia
e água), por meio da utilização de tecnologias de maior eficiência (luminárias eficientes,
torneiras com dispositivo de fechamento automático, entre outras).
Foram desenvolvidas duas experiências de construção de “agências verdes”, sendo uma em
Pirituba (recém inaugurada – Jan/2012), no estado de São Paulo, e outra em Messejana- CE (em
fase de conclusão). A construção dessas agências segue o rigoroso padrão de certificação LEED
- Leadership in Energy and Environmental Design, do USGBC – United States Green Building
Council, que dentre outras características, estabelece parâmetros de excelência no uso de
energia e água e no conceito de design para edificações sustentáveis.
Esse piloto teve como objetivo contemplar, em sua infra-estrutura predial e em seu
funcionamento, novos processos construtivos, materiais de baixo impacto ecológico, medidas
de otimização e economia na sua atividade, com preocupação de atender a requisitos
ambientais. Da avaliação dos itens aplicados nesse piloto, estão sendo implementadas algumas
iniciativas que alcançarão grande escala com a sua incorporação nas obras em execução em
todos os imóveis do Banco (Ex: Telhados Verdes - aproveitamento de águas pluviais,
especificação de revestimentos com composição de materiais reciclados, etc.).
Questão 12
A campanha visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica foi feita através do Hot
Site do Programa Água Brasil. Adicionalmente, houve as seguintes ações:
- Distribuição do Calendário de mesa 2011, com dicas de consumo responsável;
- Disseminação da ferramenta Pegada Ecológica para todos os funcionários;
- Instituição do IE Pegada com indicadores de consumo para todas as dependências do país,
com bonificação no Acordo de Trabalho;
- Desenvolvimento de vinhetas voltadas para o consumo responsável de água, energia, papel e
coleta seletiva, entre outros.
Questão 13
O Banco do Brasil iniciou em 2010 o Programa Água Brasil, com iniciativas de comunicação
interna e externa visando a promover a mudança de comportamento em relação ao consumo de
recursos naturais. A veiculação da campanha foi feita em TV aberta (Globo, Record, SBT,
Band etc), rádio, revista, jornal e internet.
No programa existem ações para desenvolver e disseminar novas tecnologias sociais que
permitam estimular formas de produção mais sustentáveis no campo e mudar comportamentos e
valores em relação ao consumo consciente e tratamento dos resíduos sólidos nas cidades.
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LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do
fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
integralmente aplicado no contexto da UJ.

1

Avaliação
2
3
4
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Quadro A.12.1 – Gestão de TI da UJ
Quesitos a serem avaliados

1

Avaliação
2 3 4

Planejamento
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um
todo.
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.
Recursos Humanos de TI
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.
Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com
segurança da informação.
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante
documento específico.
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades
da UJ.
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade
oferecidas aos seus clientes.
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
desenvolvimento interno da própria UJ.
12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão
de contratos de bens e serviços de TI.
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e
serviços de TI terceirizados?

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

Considerações Gerais:
O BB Investimentos é subsidiária integral do Banco do Brasil, o qual concentra a gestão de Tecnologia da Informação.
Os serviços de processamento de dados, materiais e equipamentos necessários ao funcionamento do BB Investimentos
são regidos por contrato de prestação de serviços firmado com o Banco do Brasil, mediante adequado ressarcimento de
custos.
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento
descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto
da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto
da UJ.
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Anexo 6
Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial.
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Anexo 7
Recomendações da Auditoria Interna
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial.
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Anexo 8
Informações Contábeis da Gestão
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QUADRO B.4.1 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL

Free Float

Governo

UJ COMO INVESTIDA
Denominação completa: BB-Banco de Investimento S.A.
Ações Ordinárias (%)
31/12/2009
0
100
0
0
% Governo
0
0
0
0
% free float
0
Subtotal Ordinárias (%)
100
Ações Preferenciais (%)

31/12/2010
0
100
0
0
0
0
0
0
00
100

31/12/2011
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100

31/12/2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100%

31/12/2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100%

31/12/2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100%

ACIONISTAS
Tesouro Nacional
Outras Entidades Governamentais
Fundos de Pensão
Ações em Tesouraria
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro

Free Float

Governo

ACIONISTAS
Tesouro Nacional
Outras Entidades Governamentais
Fundos de Pensão que recebem recursos públicos
Ações em Tesouraria
% Governo
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
% free float
Subtotal Preferenciais (%)
Total

Fonte: Banco do Brasil/Contadoria
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QUADRO B.4.2 - INVESTIMENTOS PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES

UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31/12/2011
Denominação completa: BB-Banco de Investimento S.A.
Ações Ordinárias (% de participação)
Investida
31/12/2009
11,98
NEOENERGIA (1)
9,02
TECBAN - Tecnologia Bancária
0,00
COBRA
9,09
CIBRASEC
11,11
EBP- Estruturadora Brasileira de Projetos – ON PN
23,60
CIA. Brasileira de Meios de Pagamento (CIELO)
12,08
Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação
19,00
ITAPEBI
17,63
KEPLER WEBER
40,34
CIA. Bras. Soluções Serviços (ALELO) – ON PN
75,71
Ativos S.A. – ON PN
Ações Preferenciais (% de participação)
Investida
31/12/2009
-

31/12/2010
11,98
9,02
0,00
9,09
11,11
28,74
12,08
19,00
17,54
45,00
75,71

31/12/2011
11,99
9,02
0,0006
9,09
11,11
28,72
12,09
19,00
17,54
49,99
75,71

31/12/2010
-

31/12/2011
-

Fonte: Banco do Brasil/Contadoria
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Relatório da Administração

@#& !"I*"(2#& /"& ["HX(2.$"!& "& @#2 !& 3$#*%!!R$% !:& #& QQ& 0(1"!2%*"(2#!& '##$/"(#.& .*& 2#2 9& /"& TT& "*%!!6"!& 2#2 9%V (/#& ab& <T7\=Y& *%9M6"!& /"&
volume originado.

O BB-Banco de Investimento S.A., BB Investimentos, é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., especializada no mercado de capitais
doméstico com atuação na intermediação e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado primário e secundário.

@#& !"I*"(2#& /"& !"'.$%2%V 5Z#& >#$ *& T& "*%!!6"!& /"& -.(/#!& /"& 0(1"!2%*"(2#!& "*& [%$"%2#!& N$"/%2R$%#!& c& -0[N:& ?& /"& N"$2%,' /#& /"& a"'"HJ1"%!&
0*#H%9%A$%#!&c&Na07

No cumprimento das Políticas do Banco do Brasil relativas a investimentos, o BB Investimentos detém participações em empresas que complementam
a atividade econômica do Conglomerado e aplicações com o objetivo de gerar valor e liquidez, priorizando empresas que adotam boas práticas de
Governança Corporativa.

@#&*"$' /#&/"&a"(/ &d $%A1"9:&#&QQ+Q0&'##$/"(#.&D=&#>"$2 !&4GH9%' !&K."&!#* $ *&ab&<7S?<&*%9M6"!:&"&4 $2%'%4#.&'#*#&'##$/"( /#$&'#(2$ 2 /#&
"*&D?&#>"$2 !&/"&/%!2$%H.%5Z#&/"&1 9#$"!&*#H%9%A$%#!7&F*&2"$*#!&/"&/%!2$%H.%5Z#:&#&QQ&0(1"!2%*"(2#!& 9' (5#.&#&<De&9.I $&(#&ranking ANBIMA de
Distribuição de Renda Variável, com 2,6% de participação de mercado.

O BB Investimentos atua como investidor na indústria de private equity e venture capital desde 2004 e, a partir de 2007, passou a prestar serviços de
!!"!!#$% &"'#()*%'#+,( ('"%$ & &-.(/#!&/"&0(1"!2%*"(2#&"*&3 $2%'%4 56"!7&82. 9*"(2":&;&'#2%!2 &/"&<=&>.(/#!&"& 2. &'#*#& !!"!!#$&"*&?&/"9"!:&
totalizando um capital comprometido de R$ 1.262 milhões.

P&$"!.92 /#&/#&QQ&0(1"!2%*"(2#!&>#%&/"&ab&Y<Y7D?Y&*%9&]ab&?S_7?Y<&*%9&(#&Ce&!"*"!2$"^&K."&'#(>%I.$ &.*&$"2#$(#&/"&\C:SSU&!#H$"&#&3f&*;/%#7&
N#*4 $ /#& #&*"!*#&4"$J#/#&/#& (#& (2"$%#$&]ab&Y??7=D=&*%9^:&"!2"&$"!.92 /#&$"4$"!"(2 &$"/.5Z#&/"&C:\SU7&

Ambiente Econômico
@#&'"(A$%#&"B2"$(#:&#& (#&/"&CD<<&>#%&* $' /#:&4$%('%4 9*"(2":&4"9 &'$%!"&>%( ('"%$ &( &E#( &/#&F.$#:&/"$%1 / &/#&"(/%1%/ *"(2#&4GH9%'#&/"& 9I.(!&
4 J!"!&/"(2$"&#!&K. %!&L$;'% :&02A9% :&3#$2.I 9:&0$9 (/ &"&F!4 (M :&4"9 !&4"$!4"'2%1 !&/"& $$">"'%*"(2#&/ &"'#(#*% &/ &NM%( &"&/ &O(/% &"&/ &2J*%/ &
recuperação da economia americana.
P&Q$ !%9:& 4R!&#& 1 (5#&/#&30Q&/"&S:TU&"*&CD<D:&$"/.V%.&#&'$"!'%*"(2#& &4 $2%$&/#&!"I.(/#&2$%*"!2$"&/"1%/#:&4$%('%4 9*"(2":&W&%(>9.X('% &/ &'$%!"&
"B2"$( 7&N#(2./#:&'#*&H !"&(#!&H#(!&>.(/ *"(2#!&"'#()*%'#!&%(2"$(#!:& !&"!2%* 2%1 !&/#&*"$' /#&%(/%' *&.*&'$"!'%*"(2#&"*&2#$(#&/"&C:YU&
4 $ &#&30Q&/"&CD<<7&P!&4$%('%4 %!&/%$"'%#( /#$"!&/#&'$"!'%*"(2#&>#$ *&#&I$ /. 9&$"'.#&/ &2 B &/"&/"!"*4$"I#:& &"9"1 5Z#&/ &$"(/ & 2;&#&%(J'%#&
do segundo semestre e o avanço do crédito bancário.
[% (2"&/"!!"&'"(A$%#:&#&J(/%'"&0H#1"!4 &>"'M#.&#& (#&"*&T\7ST?&4#(2#!&]\Y7=D?&4#(2#!&"*&=<7<C7CD<D^:&$"4$"!"(2 (/#&.* &K."/ &/"&<_:<U&(#&
4"$J#/#7&8&2 B &`"9%'&"('"$$#.&"*&<<:DDU& #& (#&]<D:STU&"*&=<7<C7CD<D^&"&#&/R9 $&2"$*%(#.&'#2 /#& &ab&<:_ST_&]ab&<:\\\C&"*&=<7<C7CD<D^7
Destaques do Período
Em 27.04.2011 e 23.12.2011, a Assembleia Geral de Acionistas aprovou o aumento do capital social do BB Investimentos para R$ 1.088 milhões,
mediante incorporação de reservas.
No mercado de capitais doméstico, o BB Investimentos atingiu o 2º lugar do ranking ANBIMA na categoria de originação por valor de operação de
$"(/ &,B &'#(!#9%/ /#:&'#*&<Y:S&U&/"&4 $2%'%4 5Z#&/"&*"$' /#7&

P&$"!.92 /#&/#&QQ&0(1"!2%*"(2#!&/"'#$$":&H !%' *"(2":&/ !&4 $2%'%4 56"!& '%#(A$% !:& 2%1%/ /"!&/"&4$"!2 5Z#&/"&!"$1%5#!&"&%(2"$*"/% 5Z#&>%( ('"%$ :&
como segue:
Resultado das Participações
O BB Investimentos detém participações em empresas controladas e coligadas no montante de R$ 3.682 milhões.
P&$"!.92 /#&#H2%/#&'#*&4 $2%'%4 56"!&"*&'#(2$#9 / !&"&'#9%I / !&(#&4 J!&>#%&/"&ab&_?C7=D_&*%97&8&N%"9#:&@"#"("$I% &"&89"9#&] (2%I &d%! &d 9"^&>#$ *&
as empresas que apresentaram maior retorno.
Resultado da Prestação de Serviços
P&$"!.92 /#&'#*&3$"!2 5Z#&/"&`"$1%5#!&>#%&/"&ab&=\S7=<?&*%9&]ab&<Y<7C_=&*%9&(#&Ce&!"*"!2$"^:&/"'#$$"(2"&/"&4$"!2 56"!&/"&!"$1%5#!& &"*4$"! !&
9%I / !:& !!"!!#$% &"'#()*%'#+>%( ('"%$ :&#4"$ 56"!&/"&underwriting e corretagem na intermediação de operações em bolsa.
Resultado da Intermediação Financeira
P!&2J2.9#!&"&1 9#$"!&*#H%9%A$%#!&/#&QQ&0(1"!2%*"(2#!&(#&1 9#$&/"&ab&<7=TD&*%9M6"!&"!2Z#&'9 !!%>%' /#!&'#*#&g2J2.9#!&/%!4#(J1"%!&4 $ &1"(/ h&"&g2J2.9#!&
4 $ &("I#'% 5Z#h:&"*&'#(>#$*%/ /"&'#*& &N%$'.9 $&Q '"(&(e&=7D\_:&/"&D_7<<7CDD<7&
P&$"!.92 /#&'#*& &0(2"$*"/% 5Z#&-%( ('"%$ &>#%&/"&ab&<?Y7_\S&*%9&("I 2%1#!&]ab&?Y7Y?Y&*%9&("I 2%1#!&(#&Ce&!"*"!2$"^7&
P!& 4$%('%4 %!& 2J2.9#!& K."& '#*46"*& & ' $2"%$ & /"& $"(/ & >%B & /#& QQ& 0(1"!2%*"(2#!& !Z#& !& /"HX(2.$"!& / &i"$*#4"$( *H.'#& `787& "& / & N#*4 (M% &
3 .9%!2 &/"&-#$5 &"&f.V&c&N3-f7

Demonstrações Contábeis
(Em milhares de Reais)

Balanço Patrimonial
ATIVO

31.12.2011

31.12.2010

CIRCULANTE ................................................................................................................................................

403.737

494.351

Disponibilidades ..............................................................................................................................]@#2 &?^

19.822

13.569

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos...................................................
Carteira própria.............................................................................................................................&]@#2 &\7 ^

97.301
97.301

262.179
262.179

Outros Créditos ............................................................................................................................................
Rendas a receber ..........................................................................................................................]@#2 &S7 ^
Negociação e intermediação de valores .......................................................................................]@#2 &S7H^
Diversos.........................................................................................................................................]@#2 &S7'^

286.614
161.568
52.239
72.807

218.603
82.168
84.222
52.213

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..................................................................................................................

1.455.050

1.140.350

!"#$%&'()*+,-(./,%,$(#.%)*0(*1#23#0(4 ....................................................................................................
Aplicações no mercado aberto ......................................................................................................]@#2 &T7 ^

12.032
12.032

10.779
10.779

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos...................................................
Carteira própria..............................................................................................................................]@#2 &\7 ^

1.252.753
1.252.753

983.713
983.713

Outros Créditos ............................................................................................................................................
Negociação e intermediação de valores .......................................................................................]@#2 &S7H^
Diversos.........................................................................................................................................]@#2 &S7'^
&]3$#1%!Z#&4 $ &#.2$#!&'$;/%2#!&/"&9%K.%/ 5Z#&/.1%/#! ^ ................................................................]@#2 &S7/^

190.265
348
194.908
]?7YY<^

145.858
396
150.437
]?7YST^

PERMANENTE ..............................................................................................................................................

3.682.425

3.427.103

Investimentos ...............................................................................................................................................
Participações em coligadas e controladas - no país .....................................................................]@#2 &_7 ^
Outros investimentos ......................................................................................................................]@#2 &_7>^
&]3$#1%!Z#&4 $ &4"$/ !^ ..................................................................................................................]@#2 &_7I^

3.682.322
3.681.638
3.415
]C7S=<^

3.426.897
3.426.401
3.227
]C7S=<^

+567#"#4%06*0(*8)6 .......................................................................................................................................
Outras imobilizações de uso .........................................................................................................................
&]["4$"'% 56"!& '.*.9 / !^ ..........................................................................................................................

103
5.245
]T7<?C^

206
5.245
]T7D=Y^

TOTAL DO ATIVO ..........................................................................................................................................

5.541.212

5.061.804

PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.2011

31.12.2010

CIRCULANTE ..............................................................................................................................

3.693.896

3.893.593

Depósitos ....................................................................................................................................
&["4R!%2#!&%(2"$,( ('"%$#! ...........................................................................................]@#2 &Y7 ^

3.292.648
3.292.648

3.504.334
3.504.334

Instrumentos Financeiros Derivativos .....................................................................................
&0(!2$.*"(2#!&,( ('"%$#!&/"$%1 2%1#! ...........................................................................]@#2 &\7H^

1.873
1.873

610
610

Outras Obrigações .....................................................................................................................
Sociais e estatutárias ................................................................................................]@#2 &<D7 ^
&-%!' %!&"&4$"1%/"('%A$% ! ...........................................................................................]@#2 &<D7H^
Negociação e intermediação de valores ...................................................................]@#2 &<D7'^
Diversas.....................................................................................................................]@#2 &<D7/^

399.375
113.643
214.171
57.167
14.394

388.649
114.774
172.623
87.804
13.448

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................................................................................................

32.016

55.006

Instrumentos Financeiros Derivativos .....................................................................................
&0(!2$.*"(2#!&,( ('"%$#!&/"$%1 2%1#! ...........................................................................]@#2 &\7H^

2.644
2.644

4.878
4.878

Outras Obrigações .....................................................................................................................
&-%!' %!&"&4$"1%/"('%A$% ! ...........................................................................................]@#2 &<D7H^

29.372
29.372

50.128
50.128

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...............................................................................................................
Capital:
De Domiciliados no País ..........................................................................................]@#2 &<=7 ^
Reserva de Reavaliação ...........................................................................................]@#2 &<=7H^
&a"!"$1 &/"&f.'$#! ....................................................................................................]@#2 &<=7'^
Ajustes de Avaliação Patrimonial.................................................................................]@#2 &\7'^

1.815.300

1.113.205

1.088.126
385
700.938
25.851

367.030
602
721.096
24.477

TOTAL DO PASSIVO ...................................................................................................................

5.541.212

5.061.804

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2º Sem/2011

Exerc/2011

Exerc/2010

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ...............................................................
Operações de crédito ..........................................................................................................
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ................................. ]@#2 &\7/^
&a"!.92 /#&'#*&%(!2$.*"(2#!&,( ('"%$#!&/"$%1 2%1#! ..........................................................

142.229
300
141.404
525

232.505
300
231.756
449

95.703
-97.871
]C7<\_^

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA .............................................................
Operações de captação no mercado .................................................................. ]@#2 &Y7H^
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...................................................................

]<YC7<S_^
]<YC7<S?^
]?^

]=_C7=SC^
]=_C7=T\^
]<\^

]C\T7_T_^
]C\T7_\D^
2

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA .............................................

]?Y7Y?Y^

]<?Y7_\S^

]<SD7<TT^

OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS........................................................
Receitas de prestação de serviços.....................................................................]@#2 &<<7 ^
&a"(/ !&/"&2 $%> !&H ('A$% ! ................................................................................................
Despesas de pessoal ..........................................................................................................
Outras despesas administrativas .......................................................................]@#2 &<<7H^
Despesas tributárias ...........................................................................................]@#2 &<?7'^
Resultado de participações em coligadas e controladas .................................... ]@#2 &_7H^
Outras receitas operacionai................................................................................]@#2 &<<7'^
Outras despesas operacionais ...........................................................................]@#2 &<<7/^

565.549
193.901
17.817
]<S7DDY^
]CC7=D\^
]<\7TCY^
449.659
18.213
]T_7<YS^

1.053.401
373.071
34.399
]=<7?S\^
]?\7??Y^
]C\7T_S^
842.308
25.221
]<<S7D_\^

1.107.921
423.669
-]C_7D=D^
]?Y7__<^
]C\7==<^
850.648
12.316
]S?7?SD^

RESULTADO OPERACIONAL ............................................................................................

515.600

903.534

937.766

RESULTADO NÃO OPERACIONAL .................................................................... ]@#2 &<C^
Rendas não operacionais ....................................................................................................
Despesas não operacionais ................................................................................................

4.780
4.780
--

81.859
81.859
--

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO.............................................

520.380

985.393

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ........................................... ]@#2 &<?^

]?<7__Y^

]\\7=??^

97.828
98.504
&&&&&&&&&&&&&]\S\^
1.035.594
]Y<7CY<^

LUCRO LÍQUIDO .................................................................................................................

478.491

919.049

944.303

Número de ações .................................................................................................................
f.'$#&4#$& 5Z#&]ab^..............................................................................................................

3.249.378
147,26

3.249.378
282,84

3.249.378
290,61

2º Sem/2011

Exerc/2011

Exerc/2010

520.380

985.393

1.035.594

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ........................................................
Ajustes ao Lucro antes dos Impostos:
Resultado de participação em coligadas e controladas .................................................]@#2 &_7H^
Ganhos na variação de percentual em participações societárias ..................................................
Amortização de ágios em investimentos ........................................................................]@#2 &_7/^&
f.'$#&( & 9%"( 5Z#&/"&%(1"!2%*"(2#!j4 $2%'%4 5Z#&!#'%"2A$% .........................................]@#2 &<C^
a">#$5#j]a"1"$!Z#^&/"&4$#1%!Z#&4 $ &4"$/ !&"*&%('"(2%1#!&,!' %! ..............................................
["!4"! !&'#*&4$#1%!6"!&'J1"%!:&2$ H 9M%!2 !&"&,!' %! ...................................................................
Depreciação ...................................................................................................................................

&&&&&&&&&]??Y7\TY^ &&&&&]_?C7=D_^ &&&&&]_TD7\?_^
&&&&&&&&&&&&&&]?7S_D^ &&&&&&&&&&]?7_\<^ &&&&&&&&&&&&&]TC<^
47.458
94.398
37.860
-&&&&&&&]S\7YY_^ &&&&&&&]YS7=DS^
4
15 &&&&&&&&&&&&&&&&&&]C^
49
50
&&&&&&&&&&&&&&&]T=^
52
104
104

Variações Patrimoniais
]8.*"(2#^&"*&#.2$#!&'$;/%2#!&9JK.%/#!&/#!&%*4#!2#!&/%>"$%/#! ......................................................
Imposto de renda e contribuição social pagos ...............................................................................
]a"/.5Z#^&"*&#.2$ !&#H$%I 56"! ...................................................................................................
]8.*"(2#^&"*& 49%' 56"!&%(2"$,( ('"%$ !&/"&9%K.%/"V ...................................................................
]8.*"(2#^ja"/.5Z#&"*&2J2.9#!&4 $ &("I#'% 5Z#&"&%(!2$.*"(2#!&,( ('"%$#!&/"$%1 2%1#! ..............

&&&&&&&&&&&&&&]Y7_<<^ &&&&&&&&&&]Y7?<S^
&&&&&&&&&&&]=T7S<\^ &&&&&&&]_C7\??^
&&&&&&&&&&&]CY7Y?<^ &&&&&&&&&&]Y7<DS^
&&&&&&&&&&&&&&&&&]\TS^ &&&&&&&&&&]<7CT=^
&&&&&&&&&&&&&&&&&]CD\^
3.924

9%#:%*;(.%06<=3-#"#4%06>*!("%)*6!(.%&'() ..................................................................................
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Dividendos recebidos de coligadas ................................................................................................
Juros sobre capital próprio recebidos de coligadas .......................................................................
Aquisição de investimentos ............................................................................................................
]8.*"(2#^ja"/.5Z#&"*&2J2.9#!&"&1 9#$"!&*#H%9%A$%#!&/%!4#(J1"%!&4 $ &1"(/ ...............................
9%#:%*;(.%06<=3-#"#4%06>*!("%)*%-#?#0%0()*0(*#,?()-#5(,-6) ....................................................

37.173

157.897
34.209
&&&&&&&&&&&&&&]C7T=Y^
34.914
224.481

57.296

493.573
61.760
&&&&&&&]\C7===^
&&&&&]<DS7\_=^
385.317

&&&&&&&]<_7TDD^
&&&&&&&]SS7=S_^
&&&&&]\DS7C\S^
&&&&&&&]<D7SSY^
&&&&&&&]CY7TDS^
]\<_7?D?^

436.798
36.870
&&]<7<<D7=C_^
&&&&&]C<<7S_C^
]_?_7??C^

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
]a"/.5Z#^j8.*"(2#&"*&/"4R!%2#! .................................................................................................
Dividendos pagos ...........................................................................................................................

&&&&&&&&&]<?_7CD?^
&&&&&&&&&]<DS7<C<^

&&&&&]C<<7\_\^
&&&&&]CC?7\S?^

9%#:%*;(.%06<=3-#"#4%06>*!("%)*%-#?#0%0()*0(*/,%,$#%5(,-6....................................................

]CTT7=CT^

]?=\7=\D^

VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período ......................................................................
N %B &"&FK.%1 9"(2"!&/"&N %B &(#&,*&/#&4"$J#/#..........................................................................

6.329
13.493
19.822

6.253
13.569
19.822

3.199
10.370
13.569

Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa ..............................................................................

6.329

6.253

3.199

1.619.561
&&&&&]<?Y7T<\^
1.470.045

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

EVENTOS
Saldos em 31.12.2009.................................................................................................................................
Ajustes de Avaliação Patrimonial .............................................................................................]@#2 &\7'^
Efeito Tributário sobre Ajustes de Avaliação Patrimonial ......................................................]@#2 &\7'^
Aumento de Capital .....................................................................................................................]@#2 &<=^
Outros Eventos:
- Reversão de reservas de reavaliação em coligadas e controladas ...........................................................
- Realização de reservas em coligadas e controladas .................................................................................
Lucro Líquido do Exercício .......................................................................................................................
Destinações:
- Reservas ..................................................................................................................................]@#2 &<=7/^
+&[%1%/"(/#!&]ab&SY7CT<:SS&4#$&9#2"&/"&*%9& 56"!^ ....................................................................]@#2 &<=7/^
Saldos em 31.12.2010................................................................................................................................
Mutações do Exercício...............................................................................................................................
Saldos em 30.06.2011 .................................................................................................................................
Ajustes de Avaliação Patrimonial .............................................................................................................
Efeito Tributário sobre Ajustes de Avaliação Patrimonial ......................................................................
Aumento de Capital ....................................................................................................................................
Outros Eventos:
- Realização de reservas em coligadas e controladas .................................................................................
Lucro Líquido do Semestre .......................................................................................................................
Destinações:
- Reservas ..................................................................................................................................]@#2 &<=7/^
+&[%1%/"(/#!&]ab&=?7YS=:S_&4#$&9#2"&/"&*%9& 56"!^ ....................................................................]@#2 &<=7/^
Saldos em 31.12.2011 ................................................................................................................................
Mutações do Semestre ..............................................................................................................................
Saldos em 31.12.2010.................................................................................................................................
Ajustes de Avaliação Patrimonial .............................................................................................]@#2 &\7'^
Efeito Tributário sobre Ajustes de Avaliação Patrimonial ......................................................]@#2 &\7'^
Aumento de Capital .....................................................................................................................]@#2 &<=^
Outros Eventos:
- Realização de reservas em coligadas e controladas .................................................................................
Lucro Líquido do Exercício .......................................................................................................................
Destinações:
- Reservas ..................................................................................................................................]@#2 &<=7/^
+&[%1%/"(/#!&]ab&\S7<YD:_=&4#$&9#2"&/"&*%9& 56"!^ ....................................................................]@#2 &<=7/^
Saldos em 31.12.2011 ................................................................................................................................
Mutações do Exercício...............................................................................................................................
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital
@(%"#4%06
46.455
--314.699
-----361.154
314.699
743.806
----

Aumento de
Capital
314.699
--&&&&&&&&]=D_7_C=^
-----5.876
&&&&&&&&]=D_7_C=^
---344.320

Reservas de
Capital
5.876
--&&&&&&&&&]T7_S\^
------&&&&&&&&&]T7_S\^
-----

Reservas de Lucros

Reservas de
Reavaliação
614
----

Legal
34.303
----

&&&&&&&&&&&&&&&&&]=^
&&&&&&&&&&&&&&&&&]Y^
--

----

--602
&&&&&&&&&&&&&&&]<C^
391
----

39.102
-73.405
39.102
22.028
----

---

---

---

&&&&&&&&&&&&&&&&&]\^
--

--743.806
-361.154
--382.652

--344.320
344.320
5.876
--338.444

---------

--385
&&&&&&&&&&&&&&&&&]\^
602
----

---

---

---

&&&&&&&&&&&&&]C<S^
--

--743.806
382.652

--344.320
338.444

-----

--385
&&&&&&&&&&&&&]C<S^

--23.925
-45.953
23.925
73.405
--&&&&&&&&&&]S=7?DT^
--45.953
-45.953
&&&&&&&&&&]CS7?TC^

Estatutárias

Para Expansão
-----

-----

----

----

344.320
-344.320
344.320
658.376
--&&&&&&&&]=??7=CD^
--340.929
-654.985
&&&&&&&&&&&&]=7=Y<^
344.320
--&&&&&&&&]=??7=CD^
--654.985
-654.985
310.665

303.371
-303.371
303.371
----------303.371
--&&&&&&&&&&&&&&&]=D=7=S<^
-----&&&&&&&&&&&&&&&]=D=7=S<^

Ajustes de
Avaliação
Patrimonial - TVM
Próprios
&&&&&&&&&&]T7?=_^
52.336
&&&&&&&&]CC7?C<^
------24.477
29.915
45.990
&&&&&&&&]=T7<?\^
15.007
-----25.851
&&&&&&&&]CD7<=Y^
24.477
2.436
&&&&&&&&&&]<7D\C^
-----25.851
1.374

Lucros ou
A.(B3C46)*
Acumulados
-----9
944.303
&&&&&&&&]\_\7SY=^
&&&&&&&&]CTS7T<Y^
------6
478.491
&&&&&&&&]=\?7_T?^
&&&&&&&&]<<=7\?=^
------217
919.049
&&&&&&&&]SDD7Y=_^
&&&&&&&&]C<_7=C_^
---

Total
396.509
52.336
&&&&&&&&&&]CC7?C<^
-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&]=^
-944.303
-&&&&&&&&]CTS7T<Y^
1.113.205
716.696
1.470.591
&&&&&&&&&&]=T7<?\^
15.007
--478.491
-&&&&&&&&]<<=7\?=^
1.815.300
344.709
1.113.205
2.436
&&&&&&&&&&&&]<7D\C^
--919.049
-&&&&&&&&]C<_7=C_^
1.815.300
702.095

BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, n.º 105 - 36º andar - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CNPJ 24.933.830/0001-30

Notas Explicativas

Exercícios encerrados em 31.12.2011 e 31.12.2010

f) Provisão para Outros Créditos
8!& 4$#1%!6"!& 4 $ & #.2$#!& '$;/%2#!& >#$ *& '#(!2%2.J/ !& "*& *#(2 (2"& k.9I /#& !.,'%"(2"& W& '#H"$2.$ & /"& $%!'#!& /#!& '$;/%2#!& & $"'"H"$:& #H!"$1 (/#& #&
valor de mercado.

1 - O BB Investimentos e suas Operações
P& QQ+Q ('#& /"& 0(1"!2%*"(2#& `787:& QQ& 0(1"!2%*"(2#!:&;& .* & !#'%"/ /"& '#(2$#9 / & 4"9#& Q ('#& /#& Q$ !%9& `787& ]!.H!%/%A$% & %(2"I$ 9^:&'#(!2%2.J/ &
"*& <Y__:& 2"(/#& 4#$& #Hk"2#& & 4$A2%' & /"& #4"$ 56"!& /"& 4 $2%'%4 5Z#& "& /"& ,( ('% *"(2#:& *"/% (2"& 49%' 5Z#& /"& $"'.$!#!& 4$R4$%#!& "& ' 42 5Z#:&
intermediação e aplicação de recursos de terceiros.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
8!&["*#(!2$ 56"!&N#(2AH"%!&>#$ *&"9 H#$ / !& &4 $2%$&/"&/%$"2$%V"!&'#(2AH"%!&"* ( / !&/ &f"%&/ !&`#'%"/ /"!&4#$&856"!:&'#*&#H!"$1l('% &W!&(#$* !&
"&%(!2$.56"!&/#&N#(!"9M#&m#("2A$%#&@ '%#( 9&]Nm@^&"&/#&Q ('#&N"(2$ 9&/#&Q$ !%9&]Q '"(^7
8&"9 H#$ 5Z#&/"&/"*#(!2$ 56"!&'#(2AH"%!&/"& '#$/#&'#*& !&4$A2%' !&'#(2AH"%!& /#2 / !&(#&Q$ !%9:& 49%'A1"%!&W!&%(!2%2.%56"!&,( ('"%$ !:&$"K."$&K."&
&8/*%(%!2$ 5Z#&.!"&/"&k.9I *"(2#&( &/"2"$*%( 5Z#&"&$"I%!2$#&/"&"!2%* 2%1 !&'#(2AH"%!:&K. (/#&>#$&#&' !#7&82%1#!&"&4 !!%1#!&!%I(%,' 2%1#!&!.k"%2#!& &
"!! !&"!2%* 2%1 !&"&4$"*%!! !&%('9."*&4$#1%!Z#&4 $ &#.2$#!&'$;/%2#!:& 2%1#!&,!' %!&/%>"$%/#!&"&4$#1%!Z#&4 $ &/"* (/ !&2$ H 9M%!2 !:&,!' %!&"&'J1"%!7&
P!&1 9#$"!&/",(%2%1#!&/ !&2$ (! 56"!&"(1#91"(/#&"!! !&"!2%* 2%1 !&!#*"(2"&!Z#&'#(M"'%/#!&4#$&#' !%Z#&/ &!. &9%K.%/ 5Z#7
P&N#*%2X&/"&3$#(.('% *"(2#!&N#(2AH"%!&]N3N^:&/"!/"&#& (#&/"&CDD_:&"*%2"&(#$* !&"&%(2"$4$"2 56"!&&'#(2AH"%!:& 9%(M / !&W!&(#$* !&%(2"$( '%#( %!&
/"&'#(2 H%9%/ /"7&P&Q '"(&$"'"4'%#(#.&#!&!"I.%(2"!&4$#(.('% *"(2#!:& 49%' /#!&%(2"I$ 9*"(2"&4"9#&QQ&0(1"!2%*"(2#!n&N3N&D<&c&a"/.5Z#& #&d 9#$&
a"'.4"$A1"9&/"&82%1#!:&N3N&D=&c&["*#(!2$ 5Z#&/#!&-9.B#!&/"&N %B &+&[-N:&N3N&DT&c&[%1.9I 5Z#&!#H$"&3 $2"!&a"9 '%#( / !:&N3N&C?&c&F1"(2#&
`.H!"K."(2"&"&N3N&CT&&c&3$#1%!6"!:&3 !!%1#!&N#(2%(I"(2"!&"&82%1#!&N#(2%(I"(2"!7
P& Q '"(& $"'"4'%#(#.:& 2 *H;*:& #!& 4$#(.('% *"(2#!& N3N& <D& c& 3 I *"(2#& Q !" /#& "*&856"!& "& N3N& C=& c& 3#9J2%' !& N#(2AH"%!:& m./ (5 !& /"&
F!2%* 2%1 &"&a"2%,' 5Z#&/"&F$$#:&K."&4$#/.V%$Z#&">"%2#!& &4 $2%$&/"&D<7D<7CD<C:&*#*"(2#&"*&K."&!"$Z#& 49%' /#!&4"9#&QQ&0(1"!2%*"(2#!7

g) Ativo Permanente
P!&%(1"!2%*"(2#!&"*&'#(2$#9 / !&"&'#9%I / !&'#*&%(p.X('% &!%I(%,' 2%1 &#.&'#*&4 $2%'%4 5Z#&/"&CDU&#.&* %!&(#&' 4%2 9&1#2 (2"&"&"*&/"* %!&!#'%"/ /"!&
K."&> V"*&4 $2"&/"&.*&*"!*#&I$.4#&#.&K."&"!2"k *&!#H&'#(2$#9"&'#*.*&!Z#& 1 9% / !&4#$&"K.%1 9X('% &4 2$%*#(% 9&'#*&H !"&(#&1 9#$&/#&4 2$%*)(%#&
9JK.%/#&/ &'#(2$#9 / &#.&'#9%I / :&"*&'#(>#$*%/ /"&'#*& !&%(!2$.56"!&"&(#$* !&/#&Q '"(7&`Z#&'#(!%/"$ / !&'#9%I / !& !&4 $2%'%4 56"!&( !&K. %!&
#& QQ& 0(1"!2%*"(2#!& 4 $2%'%4 & ( !& /"'%!6"!& / !& 4#9J2%' !& ,( ('"%$ & #.& #4"$ '%#( 9& / !& '#*4 (M% !:& 2$ 1;!& /"& $"4$"!"(2 5Z#& (#& N#(!"9M#& /"&
Administração ou decorrente de acordo de acionistas.
P!&#.2$#!&%(1"!2%*"(2#!&'9 !!%,' /#!&(#&82%1#&3"$* ("(2"&!Z#&/"*#(!2$ /#!&4"9#&'.!2#&/"& K.%!%5Z#:&/"/.V%/#!:&K. (/#& 49%'A1"9:&/ &4$#1%!Z#&4 $ &
perdas consideradas permanentes.
h) Tributos
Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir:
Tributo
0*4#!2#&/"&a"(/ &]<TU&"& /%'%#( 9&/"&<DU^
N#(2$%H.%5Z#&`#'% 9&`#H$"&#&f.'$#&fJK.%/#&c&N`ff
Pis/Pasep
N#(2$%H.%5Z#&4 $ &#&-%( ('% *"(2#&/ &`"I.$%/ /"&`#'% 9&c&N#>%(!
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Alíquota
25%
15%
0,65%
4%
até 5%

P!& 2%1#!& >%!' %!& /%>"$%/#!& ]'$;/%2#!& 2$%H.2A$%#!^& "& #!& 4 !!%1#!& >%!' %!& /%>"$%/#!& !Z#& '#(!2%2.J/#!& 4"9 & 49%' 5Z#& / !& 9JK.#2 !& 1%I"(2"!& /#!& 2$%H.2#!&
!#H$"& !. !& $"!4"'2%1 !& H !"!7& 3 $ & '#(!2%2.%5Z#:& * (.2"(5Z#& "& H %B & /#!& 2%1#!& >%!' %!& /%>"$%/#!& !Z#& #H!"$1 /#!& #!& '$%2;$%#!& "!2 H"9"'%/#!& 4"9 &
Resolução CMN n.º 3.059/2002, alterada pelas Resoluções CMN n.º 3.355/2006 e n.º 3.655/2008, e estão suportados por estudo de capacidade
de realização.

8!&/"*#(!2$ 56"!&'#(2AH"%!&>#$ *& 4$#1 / !&4"9 &[%$"2#$% &"*&<S7DC7CD<C7
3 - Principais Práticas Contábeis
a) Apuração do Resultado
8!&$"'"%2 !&"&/"!4"! !&!Z#&$"I%!2$ / !&/"& '#$/#&'#*&#&$"I%*"&/"&'#*4"2X('% 7&8!&#4"$ 56"!&>#$* 9%V / !&'#*&"(' $I#!&>%( ('"%$#!&4R!+>%B /#!&
estão registradas pelo valor atualizado pelo critério pro rata die, com base na variação dos respectivos indexadores pactuados e as operações
'#*&"(' $I#!&>%( ('"%$#!&4$;+>%B /#!&"!2Z#&$"I%!2$ / !&4"9#&1 9#$&/"&$"!I 2":&$"2%>%' / !&4#$&'#(2 &/"&$"(/ !& & 4$#4$% $&#.&/"!4"! !& & 4$#4$% $&
'#$$"!4#(/"(2"!& #&4"$J#/#&>.2.$#7&

i) Redução ao Valor Recuperável de Ativos não Financeiros – Imparidade
É reconhecida uma perda por imparidade se o valor contábil de um ativo excede seu valor recuperável. Perdas por imparidade são reconhecidas
no resultado do período.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

@#& *J(%*#& (. 9*"(2":& 4 $ & & $" 9%V 5Z#& /#& 2"!2"& /"& %*4 $%/ /":& #& QQ& 0(1"!2%*"(2#!& "9 H#$ & "!2./#& 4 $ & 1"$%>%' $& !"& "B%!2"& %(/%' 5Z#& /"&
/"!1 9#$%V 5Z#&/"& 2%1#!& 9' (5 /#!&4"9#&N3N&D<:&!"I.(/#&'$%2;$%#!&2;'(%'#!&/">%(%/#!&4"9 &8/*%(%!2$ 5Z#7&

Caixa e equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional, aplicações em ouro e aplicações no mercado
H"$2#:&'#*&4$ V#!&#$%I%( %!&( &/ 2 &/ &">"2%1 & 49%' 5Z#&%I. %!&#.&%(>"$%#$"!& &YD&/% !:&!.k"%2 !& &%(!%I(%>%' (2"&$%!'#&/"&*./ (5 &/"&1 9#$"!&"&
9%*%2"!&]@#2 &?^7

Havendo indicação de possível desvalorização a entidade elabora estimativa para mensuração do valor recuperável e o reconhecimento de perdas
4#$&%*4 $%/ /"&]@#2 &_7M^7

$>* !"#$%&'()*+,-(.D#,%,$(#.%)*0(*1#23#0(4
8!& 49%' 56"!&%(2"$>%( ('"%$ !&/"&9%K.%/"V&!Z#&$"I%!2$ / !&4"9#&1 9#$&/"& 49%' 5Z#&#.& K.%!%5Z#:& '$"!'%/#&/#!&$"(/%*"(2#!& .>"$%/#!& 2;& &/ 2 &/"&
H 9 (5#&]@#2 &T^7
d) Títulos e Valores Mobiliários - TVM
P!& 2J2.9#!& "& 1 9#$"!& *#H%9%A$%#!& /K.%$%/#!& 4 $ & >#$* 5Z#& /"& ' $2"%$ & 4$R4$% & !Z#& $"I%!2$ /#!& 4"9#& 1 9#$& ">"2%1 *"(2"& 4 I#:& %('9.!%1"& '#$$"2 I"(!&
"& "*#9.*"(2#!:& "& !"& '9 !!%,' *& "*& >.(5Z#& / & %(2"(5Z#& / & 8/*%(%!2$ 5Z#& /#& QQ& 0(1"!2%*"(2#!:& "*& 2$X!& ' 2"I#$% !& /%!2%(2 !:& '#(>#$*"&
Circular Bacen n.º 3.068/2001:
iJ2.9#!&4 $ &@"I#'% 5Z#n&2J2.9#!&"&1 9#$"!&*#H%9%A$%#!& /K.%$%/#!&'#*&#&4$#4R!%2#&/"&!"$"*&("I#'% /#!& 2%1 &"&>$"K."(2"*"(2":& k.!2 /#!&*"(! 9*"(2"&
pelo valor de mercado. Suas valorizações e desvalorizações são registradas, respectivamente, em contas de receitas e despesas do período;
iJ2.9#!& [%!4#(J1"%!& 4 $ & d"(/ : títulos e valores mobiliários que poderão ser negociados a qualquer tempo, porém não são adquiridos com o
4$#4R!%2#&/"&!"$"*& 2%1 &"&>$"K."(2"*"(2"&("I#'% /#!7&`Z#& k.!2 /#!&*"(! 9*"(2"& #&1 9#$&/"&*"$' /#&"&!. !&1 9#$%V 56"!&"&/"!1 9#$%V 56"!&!Z#&
$"I%!2$ / !:&9JK.%/ !&/#!&">"%2#!&2$%H.2A$%#!:&"*&'#(2 &/"&8k.!2"&/"&81 9% 5Z#&3 2$%*#(% 9&(#&3 2$%*)(%#&fJK.%/#o
iJ2.9#!&m (2%/#!& 2;&#&d"('%*"(2#n&2J2.9#!&"&1 9#$"!&*#H%9%A$%#!&K."&#&QQ&0(1"!2%*"(2#!&2"*&%(2"(5Z#&"&/%!46"&/"&' 4 '%/ /"&,( ('"%$ &4 $ &* (2"$&
2;&#&1"('%*"(2#7&F!!"!&2J2.9#!&(Z#&!Z#& k.!2 /#!&4"9#&1 9#$&/"&*"$' /#7&8&' 4 '%/ /"&,( ('"%$ &"!2A& *4 $ / &"*&4$#k"5Z#&/"&p.B#&/"&' %B &K."&
desconsidera a possibilidade de venda desses títulos.
8&*"2#/#9#I% &/"& k.!2"& &1 9#$&/"&*"$' /#&/#!&2J2.9#!&"&1 9#$"!&*#H%9%A$%#!&>#%&"!2 H"9"'%/ &'#*&#H!"$1l('% &/"&'$%2;$%#!&'#(!%!2"(2"!&"&1"$%,'A1"%!:&
K."&9"1 *&"*&'#(!%/"$ 5Z#&#&4$"5#&*;/%#&/"&("I#'% 5Z#&( &/ 2 &/ & 4.$ 5Z#&#.:&( &> 92 &/"!!":&#&1 9#$&/"& k.!2"&/%A$%#&/ !&#4"$ 56"!&/"&*"$' /#&
>.2.$#&/%1.9I /#&4"9 &8(H%* :&Qmq-Q#1"!4 &"&Q ('#&N"(2$ 9&/#&Q$ !%9:&#.&#&1 9#$&9JK.%/#&4$#1A1"9&/"&$" 9%V 5Z#&#H2%/#&'#*& &.2%9%V 5Z#&/"&'.$1 !&
/"&1 9#$"!&>.2.$#!&/"&2 B !&/"&k.$#!:&2 B !&/"&'l*H%#:&J(/%'"&/"&4$"5#!&"&*#"/ !:&2#/#!&/"1%/ *"(2"& /"$"(2"!& #!&4$"5#!&4$ 2%' /#!&(#&"B"$'J'%#7

j) Passivos Contingentes e Obrigações Legais
P&$"'#(M"'%*"(2#:& &*"(!.$ 5Z#&"& &/%1.9I 5Z#&/#!&4 !!%1#!&'#(2%(I"(2"!&"&#H$%I 56"!&9"I %!&!Z#&">"2. /#!&/"& '#$/#&'#*&#!&'$%2;$%#!&/",(%/#!&
na Resolução CMN n.º 3.823, de 16.12.2009.
Os passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis quando, baseado na análise de assessores jurídicos e da Administração,
>#$& '#(!%/"$ /#& 4$#1A1"9& ]@#2 & <S7 ^& #& $%!'#& /"& 4"$/ & /"& .* & /"* (/ & k./%'% 9& #.& /*%(%!2$ 2%1 :& '#*& .* & 4$#1A1"9& ! J/ & /"& $"'.$!#!& 4 $ & &
9%K.%/ 5Z#&/ !&#H$%I 56"!&"&K. (/#&#!&*#(2 (2"!&"(1#91%/#!&>#$"*&*"(!.$A1"%!&'#*&!.,'%"(2"&!"I.$ (5 :&!"(/#&K. (2%,' /#!&K. (/#&/ &'%2 5Z#j
(#2%,' 5Z#& k./%'% 9& "& $"1%! / !& *"(! 9*"(2"& /"& >#$* & %(/%1%/. 9%V / :& !!%*& '#(!%/"$ /#!& #!& 4$#'"!!#!& $"9 2%1#!& W!& ' .! !& (Z#& .!. %!& #.& '.k#&
valor seja relevante sob a análise técnica de assessores jurídicos, considerando: o valor indenizatório pretendido, o valor provável de condenação,
4$#1 !& 4$"!"(2 / !&"&4$#1 !&4$#/.V%/ !&(#!& .2#!:&k.$%!4$./X('% &!#H$"& &* 2;$% :&!.H!J/%#!&>A2%'#!&9"1 (2 /#!:&/"'%!6"!&k./%'% %!&K."&1%"$"*& &!"$&
4$#>"$%/ !&( & 5Z#:&'9 !!%,' 5Z#&"&I$ .&/"&$%!'#&/"&4"$/ &/ &/"* (/ 7
P!& 4 !!%1#!& '#(2%(I"(2"!& '9 !!%>%' /#!& '#*#& 4"$/ !& 4#!!J1"%!& (Z#& !Z#& $"'#(M"'%/#!& '#(2 H%9*"(2":& /"1"(/#& !"$& 4"( !& /%1.9I /#!& ( !& (#2 !&
"B49%' 2%1 !&]@#2 &<S7H^:&"&#!&'9 !!%>%' /#!&'#*#&$"*#2#!&(Z#&$"K."$"*&4$#1%!Z#&"&/%1.9I 5Z#7
8!&#H$%I 56"!&9"I %!&>%!' %!&!Z#&/"$%1 / !&/"&#H$%I 56"!&2$%H.2A$% !&4$"1%!2 !&( &9"I%!9 5Z#:&%(/"4"(/"(2"*"(2"&/ &4$#H H%9%/ /"&/"&!.'"!!#&/"&
4$#'"!!#!&k./%'% %!&"*& (/ *"(2#:&K."&2X*&#!&!".!&*#(2 (2"!&$"'#(M"'%/#!&%(2"I$ 9*"(2"&( !&/"*#(!2$ 56"!&'#(2AH"%!7
k) Moeda Funcional
8&*#"/ &>.('%#( 9&"&/"& 4$"!"(2 5Z#&/ !&/"*#(!2$ 56"!&'#(2AH"%!&/#&QQ&0(1"!2%*"(2#!&;&#&a" 9&]ab^7
l) Gerenciamento de Riscos
A Administração do BB Investimentos adota política conservadora no seu processo de gerenciamento de riscos. As disponibilidades e as aplicações
>%( ('"%$ !&!Z#&$" 9%V / !&'#*&#&!".&'#(2$#9 /#$:&#&K."&*%(%*%V &#&$%!'#&/"&'$;/%2#&/#!& 2%1#!&/ &F*4$"! :&H"*&'#*#&4$#4#$'%#( &#& 9%(M *"(2#&
às políticas de gerenciamento de riscos adotadas pelo conglomerado Banco do Brasil.

P!& $"(/%*"(2#!& #H2%/#!& 4"9#!& 2J2.9#!& "& 1 9#$"!& *#H%9%A$%#!:& %(/"4"(/"(2"& /"& '#*#& "!2Z#& '9 !!%>%' /#!:& !Z#& 4$#4$% /#!& pro rata die, observando
#& $"I%*"& /"& '#*4"2X('% & 2;& & / 2 & /#& 1"('%*"(2#& #.& / & 1"(/ & /">%(%2%1 :& 4"9#& *;2#/#& "B4#("('% 9& #.& 9%(" $:& '#*& H !"& ( !& !. !& '9A.!.9 !& /"&
$"*.("$ 5Z#&"&( &2 B &/"& K.%!%5Z#&/%!2$%H.J/ &(#&4$ V#&/"&>9.X('% :&$"'#(M"'%/#!&/%$"2 *"(2"&(#&$"!.92 /#&/#&4"$J#/#7

4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

8!&4"$/ !&'#*&2J2.9#!&'9 !!%,' /#!&'#*#&/%!4#(J1"%!&4 $ &1"(/ &"&'#*&#!&* (2%/#!& 2;&#&1"('%*"(2#:&K."&(Z#&2"(M *&' $A2"$&/"&4"$/ !&2"*4#$A$% !:&
são reconhecidas diretamente no resultado do período e passam a compor a nova base de custo do ativo.

Disponibilidades
Depósitos Bancários
Aplicações em Ouro
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa

r. (/#&/ & 9%"( 5Z#:& &/%>"$"(5 & 4.$ / &"(2$"&#&1 9#$&/ &1"(/ &"&#&'.!2#&/"& K.%!%5Z#& 2. 9%V /#&4"9#!&$"(/%*"(2#!&;&'#(!%/"$ / &'#*#&$"!.92 /#&
da transação, sendo contabilizada na data da operação como lucro ou prejuízo com títulos e valores mobiliários.

5-

e) Instrumentos Financeiros Derivativos
P!&%(!2$.*"(2#!&,( ('"%$#!&/"$%1 2%1#!&!Z#& 1 9% /#!&4"9#&1 9#$&/"&*"$' /#&4#$&#' !%Z#&/#!&H 9 ('"2"!&*"(! %!&"&H 9 (5#!7&8!&1 9#$%V 56"!&#.&
/"!1 9#$%V 56"!&!Z#&$"I%!2$ / !&"*&'#(2 !&/"&$"'"%2 !&#.&/"!4"! !&/#!&$"!4"'2%1#!&%(!2$.*"(2#!&,( ('"%$#!7
8& *"2#/#9#I% & /"& * $' 5Z#& & *"$' /#& /#!& %(!2$.*"(2#!& ,( ('"%$#!& /"$%1 2%1#!& >#%& "!2 H"9"'%/ & '#*& #H!"$1l('% & /"& '$%2;$%#!& '#(!%!2"(2"!& "&
1"$%,'A1"%!&K."&9"1 *&"*&'#(!%/"$ 5Z#&#&4$"5#&*;/%#&/"&("I#'% 5Z#&(#&/% &/ & 4.$ 5Z#&#.:&( &> 92 &/"!!":&4#$&*"%#&/"&*#/"9#!&/"&4$"'%,' 5Z#&
que traduzam o valor líquido provável de realização de acordo com as características do derivativo.
P!& %(!2$.*"(2#!& ,( ('"%$#!& /"$%1 2%1#!& .2%9%V /#!& 4 $ & '#*4"(! $:& (#& 2#/#& #.& "*& 4 $2":& #!& $%!'#!& /"'#$$"(2"!& / !& "B4#!%56"!& W!& 1 $% 56"!& (#&
1 9#$&/"&*"$' /#&/"& 2%1#!&#.&4 !!%1#!&,( ('"%$#!&!Z#&'#(!%/"$ /#!&%(!2$.*"(2#!&/"&4$#2"5Z#&]hedge^&"&!Z#&'9 !!%,' /#!&/"& '#$/#&'#*& &!. &
natureza em:
Hedge de Risco de Mercado& c& #!& %(!2$.*"(2#!& ,( ('"%$#!& !!%*& '9 !!%,' /#!:& H"*& '#*#& #& %2"*& #Hk"2#& /"& hedge:& 2X*& !. !& 1 9#$%V 56"!& #.&
desvalorizações reconhecidas em contas de resultado do período;
Hedge&/"&-9.B#&/"&N %B &c&4 $ &#!&%(!2$.*"(2#!&,( ('"%$#!&"(K. /$ /#!&("!! &' 2"I#$% :& &4 $'"9 &">"2%1 &/ !&1 9#$%V 56"!&#.&/"!1 9#$%V 56"!&
$"I%!2$ +!":&9JK.%/ &/#!&">"%2#!&2$%H.2A$%#!:&"*&'#(2 &/"!2 ' / &/#&3 2$%*)(%#&fJK.%/#7&F(2"(/"+!"&4#$&4 $'"9 &">"2%1 & K."9 &"*&K."& &1 $% 5Z#&
no item objeto de hedge&/%$"2 *"(2"&$"9 '%#( / & #&$%!'#&'#$$"!4#(/"(2"&;&'#*4"(! / &4"9 &1 $% 5Z#&(#&%(!2$.*"(2#&,( ('"%$#&.2%9%V /#&4 $ &
hedge:&'#(!%/"$ (/#&#&">"%2#& '.*.9 /#&/ &#4"$ 5Z#7&8!&/"* %!&1 $% 56"!&1"$%,' / !&("!!"!&%(!2$.*"(2#!&!Z#&$"'#(M"'%/ !&/%$"2 *"(2"&(#&
resultado do período.

31.12.2011

R$ mil
31.12.2010

2.923
16.899
19.822

889
12.680
13.569

!"#$%&'()*+,-(./,%,$(#.%)*0(*1#23#0(4

a) Composição
31.12.2011

R$ mil
31.12.2010

!"#$%&'()*+,-(.D#,%,$(#.%)*0(*1#23#0(4
&&f"2$ !&-%( ('"%$ !&/#&i"!#.$#

12.032

10.779

82%1#&a" 9%VA1"9& &f#(I#&3$ V#

12.032

10.779

N#$$"!4#(/"*& & 49%' 56"!& ,( ('"%$ !& ">"2. / !& k.(2#& #& Q ('#& /#& Q$ !%9& `787& "*& #4"$ 56"!& '#*4$#*%!! / !:& '#*& 2 B & /"& $"*.("$ 5Z#&
/"& *"$' /#& "& 1"('%*"(2#& "*& D=jCD<T7& F!! !& 49%' 56"!& !Z#& * (2%/ !& '#*#& I $ (2% & /"& '#H"$2.$ & /"& #4"$ 56"!& "*& 'l* $ !& /"& 9%K.%/ 5Z#& "&
compensação.
7>*@(,0%)*0(* !"#$%&'()**+,-(./,%,$(#.%)*0(*1#23#0(4*
2º Sem/2011

Exerc/2011

R$ mil
Exerc/2010

922

2.245

2.303

Valor de
Custo
82.309
82.309
82.309

Valor de
Mercado
82.720
82.720
82.720

Marcação
a Mercado
411
411
411

1.120.387
1.120.387
540.814
51.886
455.069
28.880
20.743
7
531
22.457
1.202.696

1.163.172
1.163.172
541.690
51.886
500.986
25.992
39.018
325
532
2.743
1.245.892

42.785
42.785
876
-45.917
]C7___^
18.275
318
1
]<Y7S<?^
43.196

Rendas de Aplicações em Operações Compromissadas
Posição Bancada

6 - Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
a)

Títulos e Valores Mobiliários
R$ mil
31.12.2011
Valor de Mercado

Vencimento em dias
1 – Títulos para negociação
Títulos privados
["HX(2.$"!&

Sem
vencimento
----

0-30
13.395
13.395
13.395

181-360
----

4.639
4.639
----1.282
263
453
2.641
4.639

----------13.395

19.477
19.477
19.477
-------19.477

2 – Títulos disponíveis para venda
Títulos privados
["HX(2.$"!&
N#2 !&/#&-.(/#&/"&856"!
N#2 !&/"&-.(/#!&"*&3 $2%'%4 56"!
N#2 !&/"&-.(/#!&"*&F*4$"! !&F*"$I"(2"!
Ações de Companhias Abertas
856"!&/"&N#*4 (M% !&-"'M / !
N#2 !&/"&-.(/#!&/"&a"(/ &d $%A1"9
P.2$#!&iJ2.9#!&/"&a"(/ &d $%A1"9
Total

Valor de
Custo
76.151
76.151
76.151

Total
Valor de
Mercado
77.824
77.824
77.824

1.227.009
1.227.009
309.345
-854.865
37.916
1.647
7
531
22.698
1.303.160

1.272.230
1.272.230
313.580
-918.972
35.039
1.282
263
453
2.641
1.350.054

Acima de 360
64.429
64.429
64.429
1.248.114
1.248.114
294.103
-918.972
35.039
----1.312.543

31.12.2010
Total
Marcação
a Mercado
1.673
1.673
1.673
45.221
45.221
4.235
-64.107
]C7_SS^
]=\T^
256
]S_^
]CD7DTS^
46.894

31.12.2011

31.12.2010

Valor de Mercado
Vencimento em dias

Total

0-30

181-360

Valor de
Mercado

Marcação
a Mercado

4.639

13.395

19.477

1.312.543

1.303.160

1.350.054

46.894

1.202.696

1.245.892

4.639

13.395

19.477

1.312.543

1.303.160

1.350.054

46.894

1.202.696

1.245.892

43.196
43.196

Por Carteira
Carteira Própria

Valor de
Custo

Total

Sem vencimento

Acima de
360

Valor de
Mercado

Marcação
a Mercado

Valor de
Custo

R$ mil
31.12.2011

31.12.2010

Valor de Mercado
Vencimento em anos

A vencer em
até um ano

Valor de
Custo

Valor de
Mercado

Valor de
Custo

Valor de
Mercado

32.872

819.106

493.437

1.303.160

1.350.054

1.202.696

1.245.892

--

13.395

53.137

11.292

76.151

77.824

82.309

82.720

4.639

19.477

765.969

482.145

1.227.009

1.272.230

1.120.387

1.163.172

1 - Títulos para negociação
2 - Títulos disponíveis para venda

R$ mil
Vencimento

31.12.2011

31.12.2010

Valor contábil

Valor contábil

Circulante
16,;6*A.%46
Total
Por carteira
97.301
1.252.753
1.350.054
Carteira Própria
97.301
1.252.753
1.350.054
O saldo contábil da carteira, considerando a marcação a mercado, é o seguinte:

Circulante
262.179
262.179

16,;6*A.%46
983.713
983.713

P!&%(1"!2%*"(2#!&"*&-.(/#!&/"&0(1"!2%*"(2#&"*&3 $2%'%4 56"!&+&-03&!Z#&$"4$"!"(2 /#!&4"9 !&!"I.%(2"!&4 $2%'%4 56"!n
R$ mil

Total
1.245.892
1.245.892

31.12.2011
Valor de
Custo

Valor de
Mercado

Valor de
Mercado

28,57%

339.164

339.164

--

Coliseu

15,04%

199.056

199.056

215.397

10/2014

Banco Modal

5,77%

51.705

87.653

65.881

01/2015

Bradesco
Santander

Nome do Fundo

Total por categoria
1 – Títulos para negociação
2 – Títulos disponíveis para venda

31.12.2010
1.245.892
82.720
1.163.172

100%
6%
94%

100%
7%
93%

P!&%(1"!2%*"(2#!&"*&/"HX(2.$"!&!Z#&$"4$"!"(2 /#!&4"9#!&2J2.9#!&/ !&"*4$"! !n

31.12.2010

Redentor

Participação

R$ mil
31.12.2011
1.350.054
77.824
1.272.230

Total

4.639

Sem
vencimento

Por Categoria

Total
A vencer
entre 5 e 10
anos

A vencer
entre 1 e 5
anos

Brasil Energia

Vencimento
04/2021

Administrador
QiL&3 '2. 9

R$ mil
Empresas
i"$*#4"$( *H.'#
N% 7&3 .9%!2 &/"&-#$5 &"&f.V
f#' 9%V
Celpe
iN3ci"9"!4&N"9.9 $&3 $2%'%4 56"!
Minerva
Braskem S/A
Copel
BNDESPAR
BNDESPAR
BNDESPAR
BNDESPAR
BNDESPAR
BNDESPAR
BNDESPAR
BNDESPAR
BNDESPAR
TOTAL

Quantidade
18.335
12.187
2.300
3.888
22
187
--13.878
13.079
9.715
9.747
7.626
5.586
3.802
49
--

31.12.2011
Valor de
Custo
141.973
123.086
24.308
19.510
224
188
--15.608
14.790
12.624
11.136
9.904
7.238
4.852
55
-385.496

Valor de
Mercado
144.289
125.246
24.135
19.477
224
154
--15.392
15.162
13.395
11.292
10.202
7.481
4.901
54
-391.404

31.12.2010
Valor de
Mercado
176.502
123.234
23.620
38.651
224
-73.868
105.591
15.098
15.098
12.758
10.570
9.732
6.793
4.061
-8.610
624.410

0(>$ Q$ !%9
Taxa
CDI + 0,50% a.a.
CDI + 0,45% a.a.
CDI + 0,44% a.a.
105,00% CDI
104,20% CDI
100,00% CDI
103,50% CDI
104,00% CDI
11.40% a.a.
12,51% a.a.
IPCA + 6,00% a.a.
IPCA + 6,30% a.a.
IPCA + 6,80% a.a.
IPCA + 7,08% a.a.
12,74% a.a.
11,40% a.a.
Diversas

Vencimento
08/10/2014
03/09/2014
02/07/2014
20/09/2012
01/05/2015
15/06/2015
01/09/2011
01/09/2011
02/01/2014
02/01/2014
15/01/2012
16/01/2017
15/08/2013
15/01/2015
02/01/2013
02/01/2014
01/01/2011

f#IJ!2%' &Q$ !%9
8L&8(I$ &0(>$ +F!2$.2.$

7,28%

54.960

84.093

70.040

07/2021

12,99%

59.729

56.246

56.889

07/2016

Q"*&[idm

8,60%

55.149

53.636

28.302

09/2016

Q"*&[idm

Brasil Governança
Corporativa

13,75%

47.436

50.330

46.831

11/2016

Q"*&[idm

Brasil Internacionalização de
Empresas

24,44%

15.538

21.694

10.472

07/2020

Nad&[idm

Brasil Agronegócio

19,05%

24.000

20.311

6.552

01/2018

Q"*&[idm

9,50%

8.128

6.789

622

03/2018

Q"*&[idm

854.865

918.972

500.986

Brasil Sustentabilidade
TOTAL

BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, n.º 105 - 36º andar - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CNPJ 24.933.830/0001-30

C#$$"!4#(/"*& & 49%' 56"!&"*&>.(/#!&'#(!2%2.J/#!&!#H& &>#$* &/"&'#(/#*J(%#&>"'M /#:&/"!2%( /#!&W& K.%!%5Z#&/"& 56"!&/"&'#*4 (M% !& H"$2 !&

Exercícios encerrados em 31.12.2011 e 31.12.2010

b) Negociação e Intermediação de Valores

#.&>"'M / !:&I $ (2%(/#& &4 $2%'%4 5Z#&(#&!".&4$#'"!!#&/"'%!R$%#:&'#*&">"2%1 &%(p.X('% &( &/",(%5Z#&/"&!. &4#9J2%' &"!2$ 2;I%' &"&( &!. &I"!2Z#:&
notadamente através da indicação de membros do Conselho de Administração.

R$ mil

b) Instrumentos Financeiros Derivativos
P& QQ& 0(1"!2%*"(2#!& .2%9%V & 0(!2$.*"(2#!& -%( ('"%$#!& ["$%1 2%1#!& ]0-[^& 4 $ & 2$ (!>"$%$& #& !".& '#(2$#9 /#$& Q ('#& /#& Q$ !%9& `787& #!& !".!& $%!'#!& /"&
mercado e de liquidez.

["1"/#$"!&c&9%K.%/ 56"!&4"(/"(2"!&c&4"!!# !&>J!%' !&"&k.$J/%' !&]<^
["1"/#$"!&c&9%K.%/ 56"!&4"(/"(2"!&c&%(!2%2.%56"!&/#&*"$' /#&]C^

R$ mil
31.12.2010

31.12.2011
Negociação em Balcão
Contratos de swap&c&3#!%5Z#&3 !!%1

40.821

8.729

43.401

348

396

Total

52.587

84.618

Ativo circulante

52.239

84.222

348

396

Ativo realizável a longo prazo

d 9#$&/"&$">"$X('% &
Valor de custo
Valor de mercado
Passivo circulante
Passivo exigível a longo prazo

25.217
]=7=Y=^
]?7T<S^

32.338
]C7\_Y^
]T7?__^

]<7_S=^
]C7\??^

]\<D^
]?7_S_^

]<^&0('9."*&! 9/#!&/"1"/#$"!&/"&'9%"(2"!&> '"&W&$" 9%V 5Z#&/"&#4"$ 56"!&"*&H#9! &4"(/"(2"!&/"&9%K.%/ 5Z#&k.(2#& &4"!!# !&>J!%' !&"&k.$J/%' !7
]C^&0('9."*&! 9/#!&/"1"/#$"!&/"&'9%"(2"!&> '"&W&$" 9%V 5Z#&/"&#4"$ 56"!&"*&H#9! &4"(/"(2"!&/"&9%K.%/ 5Z#&k.(2#& &0(!2%2.%56"!&/#&*"$' /#7
c) Diversos
R$ mil

c) Ajustes de Avaliação Patrimonial de TVM Reconhecidos no Patrimônio Líquido
31.12.2010
Saldo
Títulos disponíveis para venda
Próprios
F>"%2#!&2$%H.2A$%#!
Total

Movimentação
Líquida no
Exercício

42.785
]<_7=D_^
24.477

2.436
]<7D\C^
1.374

31.12.2011
Saldo

45.221
]<Y7=SD^
25.851

31.12.2009
Saldo

Movimentação
Líquida no
Exercício

]Y7TT<^
4.113
]T7?=_^

R$ mil
31.12.2010
Saldo

52.336
]CC7?C<^
29.915

42.785
]<_7=D_^
24.477

31.12.2011

31.12.2010

80.156

45.288

N$;/%2#&2$%H.2A$%#&/"&0a3s:&N`ff:&3 !"4&"&N#>%(!&]@#2 &<?7"^

69.594

47.737

["1"/#$"!&4#$&/"4R!%2#!&"*&I $ (2% &]@#2 &<S7'^

62.964

58.717

iJ2.9#!&"&'$;/%2#!& &$"'"H"$&]C^

49.643

44.060

P456"!&4#$&%('"(2%1#!&>%!' %!

5.021

5.021

Impostos e contribuições a compensar

]<^

Outros

d) Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
2º Sem/2011
109.909
30.573
922
141.404

iJ2.9#!&/"&$"(/ &1 $%A1"9
iJ2.9#!&/"&$"(/ &,B
849%' 56"!&%(2"$,( ('"%$ !&/"&9%K.%/"V&
Total

R$ mil
Exerc/2010
36.623
58.945
2.303
97.871

Exerc/2011
164.398
65.113
2.245
231.756

Total

Ativo circulante
Ativo realizável a longo prazo

337

1.827

267.715

202.650

72.807

52.213

194.908

150.437

]<^&a">"$"*+!"& &$"2"(56"!&/"&2$%H.2#!&( &>#(2"7&0('9.%&#&1 9#$&/"&ab&<C7=D\&*%9:&"*&=<7<C7CD<<:&$">"$"(2"&W& 2%1 5Z#&/"&%*4#!2#&/"&$"(/ &
]%(/;H%2#&2$%H.2A$%#^:&/"'#$$"(2"&/"&/"'%!Z#&2$ (!%2 / &"*&k.9I /#&/"2"$*%( (/#&#&/%$"%2#&9JK.%/#&"&'"$2#&/ &'#*4"(! 5Z#&/#&2$%H.2#&$"'#9M%/#&
indevidamente.

e) Reclassificação de Títulos e Valores Mobiliários
@#&"B"$'J'%#jCD<<&(Z#&>#$ *&">"2. / !&$"'9 !!%,' 56"!&/"&2J2.9#!&"&1 9#$"!&*#H%9%A$%#!7

]C^&a">"$"*+!"& &/%$"%2#!&'$"/%2R$%#!&'"/%/#!&4"9 &N% 7&85.' $"%$ &d 9"&/#&N" $A&m%$%*7

Outros Créditos

a) Rendas a Receber

[%1%/"(/#!&"&H#(%>%' 56"!
Serviços prestados a receber
Juros sobre o capital próprio
Total

31.12.2010

43.510

["1"/#$"!&c&9%K.%/ 56"!&4"(/"(2"!&c&#.2$#!&

P!&1 9#$"!&$">"$"(2"!& #!&'#(2$ 2#!&/"&Swap&>#$ *&">"2. /#!&k.(2#& #&Q ('#&/#&Q$ !%9&`787

7-

31.12.2011

d) Movimentação da Provisão para Outros Créditos sem Características de Concessão de Crédito

]<^

Ativo circulante

31.12.2011
120.320
23.590
17.658
161.568

R$ mil
31.12.2010
54.747
14.691
12.730
82.168

161.568

82.168

P& QQ& 0(1"!2%*"(2#!& 4#!!.%& $"I%!2$ /#:& (#& 82%1#& a" 9%VA1"9&
& f#(I#& 3$ V#:& #& *#(2 (2"& /"& ab& T7DC<& *%9&
"*& =<7<C7CD<<& "& =<7<C7CD<D& $">"$"(2"& & $"'.$!#!& ,( ('"%$#!& /"!2%( /#!& & %('"(2%1#!& ,!' %!& 4#$& *"%#& /#& -.(/#& /"& 0(1"!2%*"(2#!& /#&
@#$/"!2"& ]-0@Pa^& "& /#& -.(/#& /"& 0(1"!2%*"(2#!& / &8* V)(% & ]-0@8m^7& F*& >.(5Z#& / & /"!1 9#$%V 5Z#& / !& K.#2 !:& >#%& '#(!2%2.J/ & 4$#1%!Z#&
'#(>#$*"& H %B#n
R$ mil

]<^&0('9."*& !&$"(/ !&/"&!"$1%5#!&4$"!2 /#!& &!#'%"/ /"!&9%I / !&(#&1 9#$&/"&ab&CD7Y\_&*%9&]ab&<<7S=C&*%9&"*&

a">#$5#j]$"1"$!Z#^

&&&&&=<7<C7CD<D^&]@#2 &<T^7

` 9/#&,( 9

8-

Investimentos

a)

Participações em Sociedades Coligadas e Controladas

2º Sem/2011

Exerc/2011

Exerc/2010

4.987

4.975

4.977

Saldo inicial

4

16

4.991

4.991

]C^
4.975

R$ mil
Capital Social
EMPRESA

8i0dP`&

Patrimônio Líquido
Ajustado para
Equivalência
Patrimonial ]<^

Nossa
Participação
(%)

Número e
Espécie de Ações
Detidas pelo BB
Investimentos

56.-#4%&E6*
de Ágios

160.745.211 ON
328.051.452 PN

Aquisições/
(Alienações)/
Reclassificações ]C^

Valor
Contábil
31.12.2010

656.103

840.042

75,71

--

636.030

598.524

68.475

75.445

9,09

6.000 ON

--

--

6.858

6.648

COBRA

119.513

124.425

0,0006

1.482 ON

--

--

1

--

NPm38@t08&Qa8`7&[F&mF0P`&[F&38L8mF@iP+N0FfP&

263.835

1.409.593

28,72

156.394.692 ON

]_=7\DD^

--

1.287.667

1.306.506

124.595

329.889

49,99

499.900 ON
499.900 PN

]<D7SY_^

85.529

281.513

150.899

3.859.219 ON
1.216.545 PN

--

1.727

405

1.553

CIBRASEC

NPm38@t08&Qa8`7&[F&`PfuvwF`&`Fad0vP`+8fFfP&
FQ3+F`iauiua8[Pa8&Qa8`0fF0a8&[F&3aPsFiP`&

--

Valor
Contábil
31.12.2011 ]=^

50.280

3.649

11,11

0i83FQ0&

105.000

396.095

19,00

19.950.000 ON

--

--

75.258

63.307

xF3fFa&yFQFa

429.443

295.511

17,54

229.632.582 ON

--

--

52.214

33.494

4.739.025

11.055.455

11,99

701.326.876 ON

--

--

1.325.228

1.247.248

15.000

23.576

12,09

1.099.998 ON

--

--

2.850

2.950

158.378

150.931

9,02

338.790.178 ON

--

--

13.614

15.272

(94.398)

87. 256

3.681.638

3.426.401

NEOENERGIA
`FLua8[Pa8&Qa8`0fF0a8&&[F&Naz[0iP&{&F|3Pai8v}P
iFN@PfPL08&Q8@N~a08+iFNQ8@&
Total
]<^&

8!&%(>#$* 56"!&$">"$"*+!"& #&3f&/"&/"VjCD<<:&"B'"2#&N#H$ :&K."&!"&$">"$"& &(#1jCD<<o

]C^&

8!&*#1%*"(2 56"!&$">"$"*+!"&W& K.%!%5Z#&/"& 56"!&"&1 $% 5Z#&(#&4"$'"(2. 9&/"&4 $2%'%4 5Z#&( &89"9#&"&FQ3&]@#2 &_7'^o

]=^&

0('9.J/#!&AI%#!&/"&4 $2%'%4 56"!&!#'%"2A$% !&/ &N%"9#&c&ab&__C7_<\&*%9&"&89"9#&c&ab&<<\7\D<&*%97&

b)

Resultado de Participações em Coligadas e Controladas
R$ mil
EMPRESA

Resultado da Empresa no
Período ]<^

8i0dP`

Dividendos Reconhecidos

Juros sobre o Capital
Próprio Reconhecidos

Resultado
Não Operacional ]C^

Resultado de
Participações em
Coligadas e Controladas
Exercício/2011

Resultado de
Participações em
Coligadas e Controladas
Exercício/2010

64.965

11.682

--

--

49.188

CIBRASEC

6.670

425

435

--

1.071

COBRA

2.165

--

--

--

--

NPm38@t08&Qa8`7&[F&mF0P`&[F&38L8mF@iP+N0FfP&

1.810.327

452.731

9.100

4.861

521.731

483.478

NPm38@t08&Qa8`7&[F&`PfuvwF`&`Fad0vP`+8fFfP&

167.696

31.965

--

--

87.849

42.555

FQ3+F`iauiua8[Pa8&Qa8`0fF0a8&[F&3aPsFiP`&

]CT7_S\^

0i83FQ0&
xF3fFa&yFQFa
NEOENERGIA
`FLua8[Pa8&Qa8`0fF0a8&&[F&Naz[0iP&{&F|3Pai8v}P
iFN@PfPL08&Q8@N~a08+iFNQ8@&
]<^&

--

--

11.554

3.831

--

27.337

35.895

--

--

--

18.721

3.081

1.551.628

49.676

65.090

--

140.860

202.151

3.360

185

--

--

84

]<_7DY_^

--

--

--

558.218

78.456

4.861

d)

741

]<7\T_^

1.037

842.308

850.648

F(;.(;%&E6*0(*I(!J)#-6)*!6.*A.%46*0(*G:#;#7#"#0%0(
R$ mil
31.12.2011
Até 3 meses

Ágios na Aquisição de Investimentos

R$ mil
Movimentação dos ágios
Saldo inicial
Aquisições
Amortizações
F%"06*/,%"

2º sem/2011
1.046.875
-]?S7?T_^
999.417

Exerc/2011
1.018.174
75.641
]Y?7=Y_^
999.417

Exerc/2010
-1.056.034
]=S7_\D^
1.018.174

G:!($-%-#?%*0(* 56.-#4%&E6*06)*H;#6)

Cielo
Alelo
Total

2012
96.911
13.086
109.997

2013
111.552
16.062
127.614

2014
127.883
19.477
147.360

2015
146.681
21.411
168.092

2016
168.243
23.538
191.781

2017
192.975
18.318
211.293

2018
38.571
4.709
43.280

R$ mil
Total
882.816
116.601
999.417

Outros Investimentos

`%!2"* &/"&i$ (!*%!!Z#&/"&0(>#$* 56"!&c&`i0
Mastercard
Anbima
Total

31.12.2011
3.409
-6
3.415

Provisão para Perdas em Investimentos

Total

Total

["4R!%2#!&%(2"$,( ('"%$#!&]<^

3.292.648

--

3.292.648

3.504.334

3.292.648

--

3.292.648

3.504.334

]<^&

a">"$"*+!"& &' 42 5Z#&/"&$"'.$!#!&/"&'.$2#&4$ V#&k.(2#& #&Q ('#&/#&Q$ !%9&`787:&'#*&1"('%*"(2#&"*&k ("%$#jCD<C7&

b)

Despesas de Captações com Depósitos
2º Sem/2011
192.174

Exerc/2011
382.356

R$ mil
Exerc/2010
265.860

10 - Outras Obrigações
a)

Sociais e Estatutárias
R$ mil
31.12.2011

31.12.2010

[%1%/"(/#!&"&H#(%>%' 56"!& &4 I $

113.643

114.774

Passivo circulante

113.643

114.774

b)
R$ mil
31.12.2010
2.419
802
6
3.227

31.12.2010

De 3 a 12 meses

Total

Total

A expectativa de amortização dos ágios gerados nas aquisições de participações societárias respalda-se em projeções de resultado que
>.(/ *"(2 $ *& #!& ("IR'%#!:& "9 H#$ / !& 4#$& "*4$"! !& "!4"'% 9%V / !:& '#(2"*49 (/#& #!& 4$ V#!& / !& "!2%* 2%1 !& "& 2 B !& /"& /"!'#(2#& .2%9%V / !&
( & 4.$ 5Z#& /#& 1 9#$& 4$"!"(2"& 9JK.%/#& /#!& p.B#!& /"& ' %B & "!4"$ /#!7&8& "B4"'2 2%1 & /"& *#$2%V 5Z#& /#!& AI%#!& 4 $ & #!& 4$RB%*#!& "B"$'J'%#!& "!2A&
demonstrada abaixo:

g)

]<7S\D^
30.360

9 - Depósitos
%>*

F*& <S7D_7CD<<& #& QQ& 0(1"!2%*"(2#!& %(2"I$ 9%V#.& 4 $2"& /#& N 4%2 9& `#'% 9& / & FQ3& c& F!2$.2.$ /#$ & Q$ !%9"%$ & /"& 3$#k"2#!& (#& 1 9#$& /"& ab& <7SCS& *%9:&
mantendo sua participação em 11,11%.

f)

]C7_ST^

Resultado não operacional decorrente da variação no percentual de participação.
Participações – Alelo e EBP

Em 24.01.2011 o BB Investimentos aumentou sua participação no capital social da Alelo, então denominada Visa Vale, de 45% para 49,99% através
da compra de ações detidas pela Visa International, pelo valor de R$ 85.529 mil, incluído ágio no valor de R$ 75.641 mil.

e)

]<^

8!&%(>#$* 56"!&$">"$"*+!"& #&$"!.92 /#&/#&4"$J#/#&/"&k (jCD<<& &/"VjCD<<:&"B'"2#&/ &i"'H (:&N%H$ !"':&x"49"$&y"H"$&"&89"9#:&K."&$">"$"*+!"& #&4"$J#/#&/"&/"VjCD<D& &/"VjCD<<:&&"&N#H$ &+&k (jCD<<& &(#1jCD<<o

]C^&
c)

375

149.001

Total

--

88.631

Fiscais e Previdenciárias
R$ mil
31.12.2011

31.12.2010

145.903

126.706

Impostos e contribuições sobre lucros a pagar

58.521

43.053

0*4#!2#!&"&'#(2$%H.%56"!&/%>"$%/#!&]@#2 &<?7/^

30.074

PH$%I 56"!&9"I %!&]@#2 &<S7/^

Impostos e contribuições a recolher

50.368

9.045

2.624

P&QQ&0(1"!2%*"(2#!&4#!!.%&4$#1%!Z#&4 $ &4"$/ !&"*&%(1"!2%*"(2#!&(#&1 9#$&/"&ab&C7S=<&*%9:&'#(>#$*"&/%!4#!2#&"*& '#$/#&/"& '%#(%!2 !:&"*&1%$2./"&
/ &$""!2$.2.$ 5Z#&!#'%"2A$% &/ &x"49"$&y"H"$&#'#$$%/ &"*&CDDS7

Total

243.543

222.751

h) Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Perdas por Imparidade

Passivo circulante

214.171

172.623

@#&"B"$'J'%#&/"&CD<<:&#&"!2./#&$" 9%V /#&(Z#&%/"(2%,'#.&/"!1 9#$%V 5Z#&K."&k.!2%,' !!"&#&$"'#(M"'%*"(2#&/"&4"$/ !:&'#(>#$*"&/"2"$*%( &#&N3N&D<7&

Passivo exigível a longo prazo

29.372

50.128

BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, n.º 105 - 36º andar - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CNPJ 24.933.830/0001-30

c)

d)

Negociação e Intermediação de Valores
R$ mil
31.12.2010
85.242
592
1.662
308
87.804

31.12.2011
36.660
17.814
2.553
140
57.167

N$"/#$"!&c&9%K.%/ 56"!&4"(/"(2"!&c&4"!!# !&>J!%' !&"&k.$J/%' !&]<^
N$"/#$"!&c&9%K.%/ 56"!&4"(/"(2"!&c&%(!2%2.%56"!&/#&*"$' /#&
N$"/#$"!&c&%(1"!2%/#$"!&c&2"!#.$#&/%$"2#
Outros
Total

Passivo circulante
57.167
87.804
]<^&0('9."*&! 9/#!&'$"/#$"!&/"&'9%"(2"!&> '"&W&$" 9%V 5Z#&/"&#4"$ 56"!&"*&H#9! &4"(/"(2"!&/"&9%K.%/ 5Z#&k.(2#& &4"!!# !&>J!%' !&"&k.$J/%' !7
d)

Passivo Fiscal Diferido

Decorrentes da marcação a mercado
K6-%"*0%)*67.#;%&'()*/)$%#)*0#D(.#0%)

Exerc/2011
30.074
30.074

R$ mil
Exerc/2010
50.368
50.368

16.754
10.052
457
2.811

28.059
16.836
765
4.708

Imposto de renda
Contribuição social
Pasep
&&N#,(!
e)

Ativo Fiscal Diferido (Crédito Tributário)

Ativado

Diversas

d 9#$"!& &4 I $& &!#'%"/ /"!&9%I / !&]@#2 &<T^
3$#1%!Z#&4 $ &4 !!%1#!&'#(2%(I"(2"!&]@#2 &<S7 ^
Outras
Total
Passivo circulante
11 -

Exercícios encerrados em 31.12.2011 e 31.12.2010

31.12.2011
12.023
2.338
33
14.394

R$ mil
31.12.2010
8.927
2.288
2.233
13.448

14.394

13.448

R$ mil

Diferenças temporárias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisões passivas
Marcação a mercado
Outras provisões
&&3$"k.JV#&,!' 9jQ !"&("I 2%1

31.12.2010
47.737
747
915
14.432
31.643
--

Exercício/2011
Constituição
27.174
3
20
2.465
23.599
1.087

Baixa
]T7=<S^
]<^
-]=7=CT^
]YD?^
]<7D_S^

31.12.2011
69.594
749
935
13.572
54.338
--

]T7=<S^
]C7?==^
]C7TCS^
]TD^
]=DS^

69.594
61.298
6.819
206
1.271

Outras Receitas/Despesas Operacionais

a) Receitas de Prestação de Serviços
R$ mil
2º Sem/2011
Exerc/2011
Exerc/2010
Serviços prestados a ligadas ]<^
77.479
138.559
115.785
]C^
Outros serviços
67.630
128.763
108.528
Comissões de colocação de títulos
45.031
100.837
157.235
Serviços de custódia
1.976
2.417
14.991
Corretagens de operações em bolsas
1.785
2.495
27.130
Total
193.901
373.071
423.669
]<^& @#& "B"$'J'%#jCD<<& "!2Z#& %('9.J/#!& !"$1%5#!& /"& /*%(%!2$ 5Z#& /"& ' $2"%$ !& /"& !#'%"/ /"!& 9%I / !& (#& 1 9#$& /"& ab& <D\7_D=& *%9& ]ab& Y<7T?=& *%9&
"*&CD<D^&]@#2 &<T^7
]C^& @#& "B"$'J'%#jCD<<& >#$ *& $"I%!2$ / !& $"(/ !& /"& !!"!!#$% & "'#()*%'#+>%( ('"%$ & $"9 2%1 !& W& (A9%!"& !"2#$% 9& "& /"& "*4$"! !& (#& 1 9#$& /"&
ab&<CC7YSY&*%9&]ab&<D?7CC=&*%9&"*&CD<D^7
b) Outras Despesas Administrativas

`"$1%5#!&/#&!%!2"* &>%( ('"%$#&
Processamento de dados, desenvolvimento e manutenção de sistemas
Comunicações
Viagens no país
Serviços de terceiros
Serviços técnicos especializados
Outras despesas administrativas
Total

2º Sem/2011
]<S7D_D^
]<7\??^
]YCC^
]T=C^
]<<C^
]CY^
]<7Y_S^
]CC7=D\^

R$ mil
Exerc/2010
]==7=C\^
]=7_?T^
]<7S_<^
]Y\T^
]_SD^
]T7<SD^
]=7YC?^
]?Y7__<^

Exerc/2011
]=T7<\T^
]=7STY^
]C7<DY^
]YY\^
]C_?^
]<_\^
]=7YTD^
]?\7??Y^

c) Outras Receitas Operacionais
R$ mil
2º Sem/2011
Exerc/2011
Exerc/2010
Recuperação de encargos e despesas
607
710
3.653
Indébito tributário ]<^
12.306
12.315
-Reversão de provisões de passivos contingentes
--53
Outras rendas operacionais:
5.300
12.196
8.610
Atualização de créditos recebidos mediante cessão
2.413
5.583
4.910
De devedores por depósitos em garantia
2.179
4.271
2.930
Variações monetárias ativas
-927
515
Diversas
708
1.415
255
Total
18.213
25.221
12.316
]<^& a">"$"+!"& #&$"'#(M"'%*"(2#&/"&$"'"%2 &/"&$"'.4"$ 5Z#&/"&/"!4"! &/"&%*4#!2#&/"&$"(/ &]%(/;H%2#&2$%H.2A$%#^&/"'#$$"(2"&/"&/"'%!Z#&2$ (!%2 / &
em julgado determinando o direito líquido e certo da compensação do tributo recolhido indevidamente.

Total dos créditos tributários ativados
Imposto de renda
Contribuição social
Pasep
&&N#,(!

47.737
38.739
7.430
219
1.349

27.174
24.992
1.916
37
229

G:!($-%-#?%*0(*@(%"#4%&E6
R$ mil
31.12.2011
Valor Nominal
4.604
8.768
14.982
31.192
10.048
69.594

Em 2012
Em 2013
Em 2014
Em 2015
Em 2016
Total de créditos tributários

Valor Presente
4.269
7.399
11.526
22.085
6.602
51.881

P&1 9#$&4$"!"(2"&/#!&'$;/%2#!&2$%H.2A$%#!&>#%& 4.$ /#&'#(!%/"$ (/#& &2 B &*;/% &`"9%'&4$#k"2 / &4 $ &#&4"$J#/#&/"& 4.$ 5Z#7
A expectativa de realização dos créditos tributários respalda-se em estudo técnico elaborado em 31.12.2011.
Durante o exercício de 2011, observou-se a realização de créditos tributários no BB Investimentos no montante de R$ 5.317 mil, correspondente a
<<=U&/ &$"!4"'2%1 &4$#k"5Z#&/"&.2%9%V 5Z#&(#&"B"$'J'%#:&K."&'#(!2 1 &(#!&"!2./#!&2;'(%'#!&"9 H#$ /#!&"*&=<7<C7CD<D&]ab&?7\\Y&*%9^7
15 - Partes Relacionadas
P!&'.!2#!&'#*& !&$"*.("$ 56"!&"&#.2$#!&H"(">J'%#!&/"&'.$2#&4$ V#& 2$%H.J/#!& #&N#(!"9M#&-%!' 9&"&[%$"2#$% &/#&QQ&0(1"!2%*"(2#!&>#$ *&/"&ab&<=_&
*%9&"&ab&??T&*%9:&$"!4"'2%1 *"(2"&]ab&<DC&*%9&"&ab&?D\&*%9&(#&"B"$'J'%#jCD<D^7
P& QQ& 0(1"!2%*"(2#!& $" 9%V & 2$ (! 56"!& H ('A$% !& '#*& !".& '#(2$#9 /#$:& Q ('#& /#& Q$ !%9& `787:& 2 %!& '#*#& /"4R!%2#!& "*& '#(2 & '#$$"(2"& ](Z#&
$"*.("$ /#!^:& 49%' 56"!&"*&#4"$ 56"!&'#*4$#*%!! / !:&/"4R!%2#!&%(2"$,( ('"%$#!7&tA:& %(/ :&'#(2$ 2#!&/"&4$"!2 5Z#&/"&!"$1%5#!:&/"&I $ (2% !&
4$"!2 / !&"&'#(1X(%#&4 $ &$ 2"%#j$"!! $'%*"(2#&/"&/"!4"! !&"&'.!2#!&/%$"2#!&"&%(/%$"2#!7
3#!!.%:& %(/ :&'#(2$ 2#&/"&4$"!2 5Z#&/"&!"$1%5#!&/"& !!"!!#$% &"'#()*%'#+,( ('"%$ &"&/"& /*%(%!2$ 5Z#&/"&' $2"%$ !&'#*&"*4$"! !&/#&N#(I9#*"$ /#&
Banco do Brasil.
Essas transações com partes relacionadas são praticadas em condições normais de mercado, substancialmente nos termos e condições para
operações comparáveis, incluindo taxas de juros e garantias. Essas operações não envolvem riscos anormais de recebimento.
P&QQ&0(1"!2%*"(2#!&(Z#&'#('"/"&"*4$;!2%*#!& &!".!&[%$"2#$"!:&*"*H$#!&/#&N#*%2X&/"&8./%2#$% &"&N#(!"9M#&-%!' 9:&4#$K."&"!! &4$A2%' &;&4$#%H%/ &
&2#/ !& !&%(!2%2.%56"!&,( ('"%$ !&$"I.9 *"(2 / !&4"9#&Q ('#&N"(2$ 9&/#&Q$ !%97
A relação de suas participações em empresas coligadas e controladas está demonstrada na Nota 8.
Sumário das Transações com Partes Relacionadas
Os saldos das operações ativas e passivas do BB Investimentos com as partes relacionadas, em 31.12.2011 e 31.12.2010, e seus respectivos
resultados nos exercícios de 2011 e 2010 são os seguintes:
R$ mil

d) Outras Despesas Operacionais
2º Sem/2011
]?S7?T_^
]T7_\=^
]C7?=\^
]C7<\C^
]CS_^
]T_7<YS^

R$ mil
Exerc/2010
]=S7_\D^
]_7\<<^
]CD7C<D^
]\7<CD^
]<7\\Y^
]S?7?SD^

Exerc/2011
]Y?7=Y_^
]<<7=?T^
]T7C<T^
]T7??_^
]\_D^
]<<S7D_\^

Amortização de ágios em participações societárias ]<^
Atualização de impostos e contribuições sobre lucros
Variações monetárias passivas ]C^
3$"!2 5Z#&/"&!"$1%5#!&c&QQ&]@#2 &<T^
Diversas
Total
]<^&a">"$"*+!"&W!& *#$2%V 56"!&/"&AI%#!&/ &N%"9#&"&89"9#&]@#2 &_7'^7&
]C^&a">"$"*+!"&W& 2. 9%V 5Z#:&4"9 &i B &`"9%':&/#!&/%1%/"(/#!&4 I#!& #&Q ('#&/#&Q$ !%9&`787
12 - Resultado não Operacional

a">"$"+!"& #&$"!.92 /#&#H2%/#&'#*& & 9%"( 5Z#&/"&4 $2%'%4 56"!&!#'%"2A$% !&"&1 $% 5Z#&(#&4"$'"(2. 9&/"&4 $2%'%4 56"!&/"&'#9%I / !7
R$ mil
Exerc/2010
97.307
1.197
]\S\^
97.828

2º Sem/2011
Exerc/2011
Resultado na venda de ações ]<^
-76.998
Ganhos de capital]C^
4.780
4.861
Perdas de capital
--Total
4.780
81.859
]<^&a">"$"+!"& #&9.'$#&#H2%/#&( & 9%"( 5Z#&/"& 56"!&/ &d%! &0('7&]ab&S\7T\\&*%9^&"&m !2"$' $/&]ab&?=C&*%9^7
]C^&a">"$"+!"& #&I (M#&#H2%/#&( &1 $% 5Z#&(#&4"$'"(2. 9&/"&4 $2%'%4 5Z#&/ &N%"9#&]@#2 &_7H^7
13 - Patrimônio Líquido
a)

Capital Social

P&N 4%2 9&`#'% 9&/#&QQ&0(1"!2%*"(2#!&;&/"&ab&<7D__7<C\&*%9&]ab&=\S7D=D&*%9&"*&=<7<C7CD<D^:&/%1%/%/#&"*&=7C?Y7=S_& 56"!&#$/%(A$% !&(#*%( 2%1 !:&
!"*&1 9#$&(#*%( 9&]"*&=<7<C7CD<<&"&=<7<C7CD<D^7&P&3 2$%*)(%#&fJK.%/#&/"&ab&<7_<T7=DD&*%9&]ab&<7<<=7CDT&*%9&"*&=<7<C7CD<D^&'#$$"!4#(/"& &.*&
1 9#$&4 2$%*#(% 9&/"&ab&TT_:\\&4#$& 5Z#&]ab&=?C:TY&"*&=<7<C7CD<D^7&P& .*"(2#&/#&' 4%2 9&"*&ab&SC<7DY\&*%9&>#%&$" 9%V /#&'#*& &.2%9%V 5Z#&/#!&! 9/#!&
/ !&a"!"$1 !&/"&f.'$#!&]f"I 9:&F!2 2.2A$% &"&3 $ &FB4 (!Z#^7
b)

Reservas de Reavaliação

a">"$"*+!"&W!&$" 1 9% 56"!&/"& 2%1#!&">"2. / !&4"9 &'#9%I / &x"49"$&y"H"$7&8!&$" 9%V 56"!&#'#$$%/ !&(#&"B"$'J'%#jCD<<:&(#&*#(2 (2"&/"&ab&C<S&*%9&
]ab&Y&*%9&"*&CD<D^:&>#$ *&2$ (!>"$%/ !&4 $ & &'#(2 &gf.'$#!&#.&3$"k.JV#!&8'.*.9 /#!h7&N#(>#$*"&a"!#9.5Z#&Nm@&(7e&=7T\T:&/"&CY7DT7CDD_:&#&! 9/#&
$"* ("!'"(2"&/"&ab&=_T&*%9&]ab&\DC&*%9&"*&=<7<C7CD<D^&!"$A&* (2%/#& 2;& &/ 2 &/"&!. &">"2%1 &$" 9%V 5Z#7
c)

Reservas de Capital e de Lucros
R$ mil
31.12.2010
721.096
73.405
344.320
303.371

31.12.2011
700.938
45.953
654.985
--

Reserva de lucros
Reserva legal
Reserva estatutária
Reserva para expansão
8&a"!"$1 &f"I 9&>#%&'#(!2%2.J/ &$"!4"%2 (/#&#&9%*%2"&/"&TU&/#&9.'$#&9JK.%/#&/#&"B"$'J'%#7

8&a"!"$1 &F!2 2.2A$% &/"&m $I"*&P4"$ '%#( 9&2"*&4#$&,( 9%/ /"&I $ (2%$&* $I"*&#4"$ '%#( 9&'#*4 2J1"9&'#*&#&/"!"(1#91%*"(2#&/ !&#4"$ 56"!&/ &
sociedade, podendo ser constituída por até 100% do lucro líquido após as destinações legais, inclusive dividendos, limitada a 100% do Capital Social.
d)

Dividendos e Distribuição do Lucro Líquido

Base de cálculo:
&&&&&+&f.'$#&9JK.%/#
- Reserva legal constituída no período
&&&&&+&a"!"$1 !&/"&$" 1 9% 5Z#&2$ (!>"$%/ !&4 $ &9.'$#!& '.*.9 /#!
- Outros
[%1%/"(/#&*J(%*#&#H$%I 2R$%#&c&CTU
Dividendo adicional
Reserva estatutária
Reserva para expansão
i#2 9&/"!2%( /#& #& '%#(%!2
Saldo do lucro líquido ajustado, após as destinações

2º Sem/2011
454.572
478.491
]C=7YCT^
6
-113.643
-]=?D7YCY^
-113.643
0

Exerc/2011
873.313
919.049
]?T7YT=^
217
-218.328
-]\T?7Y_T^
-218.328
0

R$ mil
Exerc/2010
905.210
944.303
]=Y7<DC^
12
]=^
226.302
31.217
]=??7=CD^
]=D=7=S<^
]CTS7T<Y^
0

P!&/%1%/"(/#!&$">"$"(2"!& #&Ce&!"*"!2$"jCD<<&>#$ *& 4$#1 /#!&4"9 &[%$"2#$% &"*&<S7DC7CD<C&"&!"$Z#&'#$$%I%/#!&*#("2 $% *"(2"&4"9 &2 B &`"9%'&
2;&#&/% &/#&">"2%1#&4 I *"(2#7
14 - Tributos
a)

Demonstração das despesas de IR e CSLL

Valores correntes
&&0a3s&"&N`ff
Valores diferidos
3 !!%1#&,!' 9&/%>"$%/#
Marcação a mercado
82%1#&,!' 9&/%>"$%/#
&&[%>"$"(5 !&%(2"$2"*4#$ %!
Marcação a mercado
Total das despesas
b)

Exerc/2011
]<DS7=CY^
]<DS7=CY^
40.985
19.311
19.311
21.674
22.718
]<7D??^

]?<7__Y^

]\\7=??^

]Y<7CY<^

Conciliação dos encargos com IR e CSLL

Resultado antes dos tributos e participações
Encargo total do IRPJ (25%) e da CSLL (15%)
Resultado de participação em coligadas e controladas
&&m (/ /#&/"&!"I.$ (5 &c& 2. 9%V 5Z#
Encargos sobre marcação a mercado
&&0(/;H%2#&2$%H.2A$%#&c&4$%('%4 9j'#$$"5Z#&*#("2A$%
Outros valores
Imposto de renda e Contribuição social do período
c)

2º Sem/2011
]TC7=?<^
]TC7=?<^
10.452
]\CY^
]\CY^
11.081
11.885
]_D?^

R$ mil
Exerc/2010
]<D\7=T<^
]<D\7=T<^
15.060
5.342
5.342
9.718
9.445
273

2º Sem/2011
520.380
]CD_7<TC^
162.231
]C7=?T^
-4.244
2.133
]?<7__Y^

Exerc/2011
985.393
]=Y?7<TS^
305.540
]?7T=_^
19.944
4.244
2.623
]\\7=??^

R$ mil
Exerc/2010
1.035.594
]?<?7C=_^
320.228
]C7<T=^
5.614
-]S?C^
]Y<7CY<^

Despesas Tributárias
RS mil
2º Sem/2011

Exerc/2011

Exerc/2010

N#>%(!

]_7TTY^

]<<7YY?^

]<C7<D=^

ISSQN

]\7T\\^

]<C7TS\^

]<C7<_\^

PIS/Pasep

]<7=Y<^

]<7Y?Y^

]<=^

]\_^

]ST^

]<\7TCY^

]C\7T_S^

]C\7==<^

Outras
Total

]<7Y\S^

Controlador
Ativos
Disponibilidades
849%' 56"!&%(2"$>%( ('"%$ !&/"&9%K.%/"V
[%1%/"(/#!&"&H#(%>%' 56"!& &$"'"H"$&]C^
Serviços prestados a receber
Valores a receber de sociedades ligadas
Passivos
["4R!%2#!&%(2"$>%( ('"%$#!
0(!2$.*"(2#!&>%( ('"%$#!&/"$%1 2%1#!
[%1%/"(/#!&"&H#(%>%' 56"!& &4 I $
Valores a pagar a sociedades ligadas
Resultado – 2º Semestre 2011
a"(/ !&/"& 49%' 56"!&%(2"$,( ('"%$ !&/"&9%K.%/"V
Rendas em operações com derivativos
Administração de carteiras
8!!"!!#$% &"'#()*%'#+,( ('"%$
Outras receitas operacionais ]=^
["!4"! !&/"&/"4R!%2#!&%(2"$,( ('"%$#!
Despesas em operações com derivativos
Despesas de pessoal
["!4"! !&/"&!"$1%5#!&4$"!2 /#!&+&QQ&[idm
Despesas administrativas diversas
Variações monetárias passivas
Outras despesas operacionais

Coligadas

Outras Partes
Relacionadas ]<^

Total

2.923
12.032
--228

--137.978
---

---20.968
9

2.923
12.032
137.978
20.968
237

3.292.648
4.517
113.643
3.367

-----

---8.656

3.292.648
4.517
113.643
12.023

922
5.143
---]<YC7<S?^
]?7\<_^
]<S7DDY^
-]\7?_D^
]C7?=\^
]C7<\C^

----44.081
--------

--60.761
54
----]_7?ST^
----

Resultado – Exercício 2011
a"(/ !&/"& 49%' 56"!&%(2"$,( ('"%$ !&/"&9%K.%/"V
2.245
--Rendas em operações com derivativos
6.317
--Administração de carteiras
--106.803
8!!"!!#$% &"'#()*%'#+,( ('"%$
--126
Outras receitas operacionais ]=^
-78.456
-["!4"! !&/"&/"4R!%2#!&%(2"$,( ('"%$#!
]=_C7=T\^
--Despesas em operações com derivativos
]T7_\_^
--Despesas de pessoal
]=<7?S\^
--["!4"! !&/"&!"$1%5#!&4$"!2 /#!&+&QQ&[idm
--]<?7_<=^
Despesas administrativas diversas
]<C7=DC^
--Variações monetárias passivas
]T7C<T^
--Outras despesas operacionais
]T7??_^
--]<^&a">"$"*+!"&W&QQ&[idm:&N% 7&/"&`"I.$#!&89% (5 &/#&Q$ !%9:&Q$ !%9' 4:&Q$ !%91"J'.9#!:&Q$ !%94$"1&"&8Q`&89% (5 &/#&Q$ !%9&`"I.$#!7
]C^&a">"$"*+!"& #!&/%1%/"(/#!&"&s.$#!&`#H$"&N 4%2 9&3$R4$%#& &$"'"H"$&/ &89"9#:&82%1#!:&N%"9#:&02 4"H%:&@"#"("$I% &"&N%H$ !"'7
]=^&a">"$"*+!"& &s.$#!&`#H$"&N 4%2 9&3$R4$%#&$"'"H%/#!&/ &&N%"9#:&02 4"H%:&@"#"("$I% &"&N%H$ !"'7

922
5.143
60.761
54
44.081
]<YC7<S?^
]?7\<_^
]<S7DDY^
]_7?ST^
]\7?_D^
]C7?=\^
]C7<\C^

2.245
6.317
106.803
126
78.456
]=_C7=T\^
]T7_\_^
]=<7?S\^
]<?7_<=^
]<C7=DC^
]T7C<T^
]T7??_^

R$ mil
31.12.2010
Controlador
Ativos
Disponibilidades
849%' 56"!&%(2"$>%( ('"%$ !&/"&9%K.%/"V
[%1%/"(/#!&"&H#(%>%' 56"!& &$"'"H"$&]C^
Serviços prestados a receber
Valores a receber de sociedades ligadas
Passivos
["4R!%2#!&%(2"$>%( ('"%$#!
0(!2$.*"(2#!&>%( ('"%$#!&/"$%1 2%1#!
[%1%/"(/#!&"&H#(%>%' 56"!& &4 I $
Valores a pagar a sociedades ligadas
Resultado – 2º Semestre 2010
a"(/ !&/"& 49%' 56"!&%(2"$,( ('"%$ !&/"&9%K.%/"V
Rendas em operações com derivativos
Administração de carteiras
8!!"!!#$% &"'#()*%'#+,( ('"%$
Outras receitas operacionais ]C^
["!4"! !&/"&/"4R!%2#!&%(2"$,( ('"%$#!
Despesas em operações com derivativos
Despesas de pessoal
["!4"! !&/"&!"$1%5#!&4$"!2 /#!&+&QQ&[idm
Despesas administrativas diversas
Variações monetárias passivas
Outras despesas operacionais

Coligadas

Outras Partes
Relacionadas ]<^

Total

889
10.779
--1.629

--67.477
---

---11.732
27

889
10.779
67.477
11.732
1.656

3.504.334
5.488
114.774
2.576

-----

---6.351

3.504.334
5.488
114.774
8.927

1.928
3.462
---]<ST7<?\^
]T7\?_^
]<?7D_<^
-]\7<YD^
]\7SSD^
]=7DYD^

----29.152
--------

Resultado – Exercício 2010
a"(/ !&/"& 49%' 56"!&%(2"$,( ('"%$ !&/"&9%K.%/"V
2.303
-Rendas em operações com derivativos
5.719
-Administração de carteiras
--Comissões de colocação de títulos
6.900
-8!!"!!#$% &"'#()*%'#+,( ('"%$
--Outras receitas operacionais ]C^
-50.079
["!4"! !&/"&/"4R!%2#!&%(2"$,( ('"%$#!
]C\T7_\D^
-Despesas em operações com derivativos
]S7__S^
-Despesas de pessoal
]C_7D=D^
-["!4"! !&/"&!"$1%5#!&4$"!2 /#!&+&QQ&[idm
--Despesas administrativas diversas
]<C7TSS^
-Variações monetárias passivas
]CD7C<D^
-Outras despesas operacionais
]\7<CD^
-]<^&a">"$"*+!"&W&N% 7&/"&`"I.$#!&89% (5 &/#&Q$ !%9:&Q$ !%9' 4:&Q$ !%91"J'.9#!:&Q$ !%9! G/":&Q$ !%94$"1:&89% (5 &/#&Q$
]C^&a">"$"*+!"& #!&/%1%/"(/#!&"&s.$#!&`#H$"&N 4%2 9&3$R4$%#& &$"'"H"$&/ &N%"9#:&02 4"H%:&82%1#!:&@"#"("$I% &"&N%H$

--45.332
159
----]\7=T<^
----

1.928
3.462
45.332
159
29.152
]<ST7<?\^
]T7\?_^
]<?7D_<^
]\7=T<^
]\7<YD^
]\7SSD^
]=7DYD^

-2.303
-5.719
91.543
91.543
-6.900
312
312
-50.079
-]C\T7_\D^
-]S7__S^
-]C_7D=D^
]<C7_\D^
]<C7_\D^
-]<C7TSS^
-]CD7C<D^
-]\7<CD^
!%9&`"I.$#!&"&QQ+[idm7
!"'7

BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, n.º 105 - 36º andar - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CNPJ 24.933.830/0001-30

Exercícios encerrados em 31.12.2011 e 2010

16 - Remuneração Paga a Empregados e Administradores

Ações Fiscais

O BB Investimentos não possui quadro próprio de empregados uma vez que suas atividades são conduzidas integralmente pela estrutura
administrativa do Banco do Brasil S.A.

["!2 ' +!"& #& 4$#'"!!#& /"& "B"'.5Z#& ,!' 9:& (#& *#(2 (2"& /"& ab& ?C7_Y?& *%9& ]ab& ?D7_<?& *%9& "*& =<7<C7CD<D^:& *#1%/#& 4"9 & ["9"I '% & / & a"'"%2 &
-"/"$ 9:&K."&!"&"('#(2$ &!.!4"(!#&4"9 &#4#!%5Z#&/"&"*H $I#!&W&"B"'.5Z#7&a">"$%/ &"B"'.5Z#&"!2A&1%('.9 / & &.*&m (/ /#&/"&`"I.$ (5 &/"&
.2#$% &/#&QQ&0(1"!2%*"(2#!:&'#*&/"'%!Z#&/"&4$%*"%$ &%(!2l('% &> 1#$A1"9& #&QQ&0(1"!2%*"(2#!:& ' 2 (/#& &2"!"&/"&%('#(!2%2.'%#( 9%/ /"&/#& $27&<e&
/ &f"%&(7e&Y7=<\j<YY\:&#Hk"2#&/#&9%2JI%#7&8I. $/ +!"&#&k.9I *"(2#&/"&$"'.$!#&%(2"$4#!2#&4"9 &a"'"%2 &-"/"$ 97&@#!&"*H $I#!&W&"B"'.5Z#&>#%&4$#>"$%/ &
/"'%!Z#&/"2"$*%( (/#& &!.!4"(!Z#&/ &"B"'.5Z#&,!' 9& 2;&#&k.9I *"(2#&/#&$">"$%/#&m (/ /#&/"&`"I.$ (5 7&

P&QQ&0(1"!2%*"(2#!&$"!! $'"&#&Q ('#&/#&Q$ !%9&4"9 !&/"!4"! !&/"&4"!!# 9:&'#(>#$*"&"1%/"('% /#&( &@#2 &<T7
17 - Contingências e Obrigações Legais
a) Passivos Contingentes - Prováveis

P!&! 9/#!&/#!&4 !!%1#!&'#(2%(I"(2"!&'9 !!%,' /#!&'#*#&4#!!J1"%!&!Z#&#!&!"I.%(2"!n

Ações Cíveis
8!& 56"!&/"&( 2.$"V &'J1"9&*#1%/ !&'#(2$ &#&QQ&0(1"!2%*"(2#!&$">"$"*+!"& &4"/%/#!&/"&%(/"(%V 5Z#&"(1#91"(/#&'#*4$ &"&1"(/ &/"& 56"!&"*&Q#9! &
de Valores e revisão de cláusulas contratuais.

R$ mil

Ações Trabalhistas

31.12.2011

31.12.2010
40.836

a">"$"*+!"& & 56"!&"*&K."& &Q8-&+&Q$ !%9&8'#(!"9M *"(2#&-%( ('"%$#&`787:&%('#$4#$ / & #&QQ&0(1"!2%*"(2#!&"*&CD7DT7CDDY:&,I.$ &'#*#&4 $2"&
4 !!%1 7& P& 1 9#$& / & 4$#1%!Z#& 4 $ & 4 !!%1#!& '#(2%(I"(2"!& %('#$4#$ /#& ;& /"& ab& C7C\Y& *%9& "& $">"$"+!":& 4$%('%4 9*"(2":& & 4"/%/#!& /"& M#$ !& "B2$ !7&
i *H;*&>#$ *&%('#$4#$ /#!& #&QQ&0(1"!2%*"(2#!&#!&$"!4"'2%1#!&/"4R!%2#!&"*&I $ (2% &(#&*#(2 (2"&/"&ab&YT\&*%97

["* (/ !&>%!' %!

43.055

Demandas cíveis

1.592

1.523

8!&*#1%*"(2 56"!&( &4$#1%!Z#&4 $ &4 !!%1#!&'#(2%(I"(2"!&'9 !!%,' /#!&'#*#&4$#1A1"%!&>#$ *& !&!"I.%(2"!n

Total

44.647

42.359

2º Sem/2011
Demandas cíveis
Saldo inicial
Constituição
Reversão da provisão
Baixa por pagamento
Saldo final

14
80
-]=D^
64

R$ mil
Exerc/2010

14
121
-]S<^
64

67
5
]T\^
]C^
14

2º Sem/2011

Exerc/2011

R$ mil
Exerc/2010

2.274
--2.274

2.274
--2.274

Demandas trabalhistas
Saldo inicial
Constituição
Reversão da provisão
Saldo final
b)

Exerc/2011

2.269
16
]<<^
2.274

Passivos Contingentes – Possíveis

c) Depósitos em Garantia de Recursos
P!&! 9/#!&/#!&/"4R!%2#!&"*&I $ (2% &'#(!2%2.J/#!&4 $ & !&'#(2%(IX('% !&4$#1A1"%!:&4#!!J1"%!&"j#.&$"*#2 !&!Z#&#!&!"I.%(2"!n
R$ mil
31.12.2011

31.12.2010

["* (/ !&,!' %!

61.631

57.398

Demandas cíveis

349

349

Demandas trabalhistas

984

970

62.964

58.717

Total
d) Obrigações Legais

O BB Investimentos possui ação judicial com o objetivo de obter declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que veda a dedução dos
1 9#$"!&/ &N#(2$%H.%5Z#&`#'% 9&!#H$"&#&f.'$#&fJK.%/#&/ &/"2"$*%( 5Z#&/#&f.'$#&a" 9:&H !"&/"&'A9'.9#&/#&0*4#!2#&/"&a"(/ 7
A Administração vem adotando a prática de provisionar o valor total do imposto a pagar e registrar a baixa da provisão pelo valor desembolsado,

Ações Cíveis

!"(/#&"!2"&' 9'.9 /#&'#(!%/"$ (/#& &/"/.2%H%9%/ /"&/ &$">"$%/ &'#(2$%H.%5Z#7

8!& 56"!&'J1"%!&'9 !!%,' / !&'#*#&$%!'#&g4#!!J1"9h&!Z#&/%!4"(! / !&/"&'#(!2%2.%5Z#&/"&4$#1%!Z#&"&$"4$"!"(2 *&4"/%/#!&/"&%(/"(%V 5Z#&"(1#91"(/#&
compra e venda de ações em Bolsa de Valores e revisão de cláusulas contratuais.

P&1 9#$& 2. 9%V /#&/ &$">"$%/ &4$#1%!Z#&;&/"&ab&<?T7YD=&*%9&]ab&<C\7SD\&*%9&"*&=<7<C7CD<D^:&!"(/#&K."& & 2. 9%V 5Z#:&4"9 &i B &`"9%':&$"I%!2$ / &(#&
$"!.92 /#&/#&"B"$'J'%#jCD<<&>#%&/"&ab&<<7=?T&*%9&]ab&_7\<<&*%9&(#&"B"$'J'%#jCD<D^7

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Parecer do Conselho Fiscal

Aos
Administradores do
BB-Banco de Investimento S.A.
Rio de Janeiro - RJ

O CONSELHO FISCAL DO BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório
/ &8/*%(%!2$ 5Z#&"&/ !&["*#(!2$ 56"!&N#(2AH"%!:&%('9.%(/#& &4$#4#!2 &/"&/"!2%( 5Z#&/#&$"!.92 /#&/#&"B"$'J'%#:&$"9 2%1#!& #&"B"$'J'%#&!#'% 9&>%(/#&
"*&=<&/"&/"V"*H$#&/"&CD<<:&#!&K. %!&>#$ *& 4$#1 /#!:&("!2 &/ 2 :&4"9 &[%$"2#$% 7

Examinamos as demonstrações contábeis do BB-Banco de Investimento S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011
"& !&$"!4"'2%1 !&/"*#(!2$ 56"!&/#&$"!.92 /#:&/ !&*.2 56"!&/#&4 2$%*)(%#&9JK.%/#&"&/#!&>9.B#!&/"&' %B &4 $ &#&"B"$'J'%#&"&!"*"!2$"&>%(/#!&( K."9 &
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas
'#(2AH"%!& /#2 / !& (#& Q$ !%9& 49%'A1"%!& W!& %(!2%2.%56"!& .2#$%V / !& & >.('%#( $& 4"9#& Q ('#& N"(2$ 9& /#& Q$ !%9& "& 4"9#!& '#(2$#9"!& %(2"$(#!& K."& "9 &
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
4#$&>$ ./"&#.&"$$#7
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de
'#$/#&'#*& !&(#$* !&H$ !%9"%$ !&"&%(2"$( '%#( %!&/"& ./%2#$% 7&F!! !&(#$* !&$"K."$"*&#&'.*4$%*"(2#&/"&"B%IX('% !&;2%' !&4"9#!& ./%2#$"!&
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de
distorção relevante.
u* & ./%2#$% &"(1#91"& &"B"'.5Z#&/"&4$#'"/%*"(2#!&!"9"'%#( /#!&4 $ &#H2"(5Z#&/"&"1%/X('% & &$"!4"%2#&/#!&1 9#$"!&"&/%1.9I 56"!& 4$"!"(2 /#!&
nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
$"9"1 (2"& ( !& /"*#(!2$ 56"!& ,( ('"%$ !:& %(/"4"(/"(2"*"(2"& !"& ' .! / & 4#$& >$ ./"& #.& "$$#7& @"!! & 1 9% 5Z#& /"& $%!'#!:& #& ./%2#$& '#(!%/"$ & #!&
controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Banco para planejar os procedimentos de
./%2#$% &K."&!Z#& 4$#4$% /#!&( !&'%$'.(!2l('% !:&* !&(Z#&4 $ &,(!&/"&"B4$"!! $&.* &#4%(%Z#&!#H$"& &",'A'% &/"!!"!&'#(2$#9"!&%(2"$(#!&/#&Q ('#7&
u* & ./%2#$% &%('9.%:&2 *H;*:& & 1 9% 5Z#&/ & /"K. 5Z#&/ !&4$A2%' !&'#(2AH"%!&.2%9%V / !&"& &$ V# H%9%/ /"&/ !&"!2%* 2%1 !&'#(2AH"%!&>"%2 !&4"9 &
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
8'$"/%2 *#!&K."& &"1%/X('% &/"& ./%2#$% &#H2%/ &;&!.>%'%"(2"&"& 4$#4$% / &4 $ &>.(/ *"(2 $&(#!! &#4%(%Z#7
Opinião
F*& (#!!
4 2$%*#(%
' %B &4 $
&>.('%#(

& #4%(%Z#:& !& /"*#(!2$ 56"!& '#(2AH"%!& '%* & $">"$%/ !& 4$"!"(2 *& /"K. / *"(2":& "*& 2#/#!& #!& !4"'2#!& $"9"1 (2"!:& & 4#!%5Z#&
9&"&>%( ('"%$ &/#&QQ+Q ('#&/"&0(1"!2%*"(2#&`787&"*&=<&/"&/"V"*H$#&/"&CD<<:&#&/"!"*4"(M#&/"&!. !&#4"$ 56"!&"&#!&!".!&>9.B#!&/"&
&#&"B"$'J'%#&"&!"*"!2$"&>%(/#!&( K."9 &/ 2 :&/"& '#$/#&'#*& !&4$A2%' !&'#(2AH"%!& /#2 / !&(#&Q$ !%9& 49%'A1"%!&W!&%(!2%2.%56"!& .2#$%V / !&
$&4"9#&Q ('#&N"(2$ 9&/#&Q$ !%97

N#*&H !"&(#!&"B *"!&">"2. /#!:&( !&%(>#$* 56"!&"&"!'9 $"'%*"(2#!&$"'"H%/#!&(#&/"'#$$"$&/#&"B"$'J'%#:&(#!&/"4#%*"(2#!&/#&N#*%2X&/"&8./%2#$% :&
e considerando a expedição do Relatório dos Auditores Independentes, produzido sem ressalvas, nesta data, pela KPMG Auditores Independentes, o
N#(!"9M#&-%!' 9&#4%( &K."&#!&$">"$%/#!&/#'.*"(2#!&"!2Z#&"*&'#(/%56"!&/"&!"$"*&"(' *%(M /#!&4 $ & 4$"'% 5Z#&/ &8!!"*H9;% &L"$ 9&/#!&8'%#(%!2 !7
Q$ !J9% &][-^:&<S&/"&>"1"$"%$#&/"&CD<C7
F.!2AK.%#&y I("$&L.%* $Z"!&L#*"!
Conselheiro

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria
P&N#(I9#*"$ /#&-%( ('"%$#&Q ('#&/#&Q$ !%9&#42#.&4"9 &'#(!2%2.%5Z#&/"&N#*%2X&/"&8./%2#$% &(%'#&4 $ &#&Q ('#&mG92%49#&"&4 $ &!. !&!.H!%/%A$% !:&
'#(>#$*"&> '.92 &#&caput do artigo 11 da Resolução n.° 3.198 do CMN, de 27.05.2004.
P&a"!.*#&/#&a"9 2R$%#&/#&N#*%2X&/"&8./%2#$% :&4.H9%' /#&"*&C?7DC7CD<C:&k.(2 *"(2"&W!&/"*#(!2$ 56"!&'#(2AH"%!&'#(!#9%/ / !&/#&Q ('#&/#&
Q$ !%9&`787:&"B4$"!! :&2 *H;*:& &#4%(%Z#&/#&N#*%2X&"*&$"9 5Z#& #&BB-Banco de Investimento S.A.
Q$ !J9% +[-:&C_&/"&>"1"$"%$#&/"&CD<C7
José Danúbio Rozo
Coordenador

Diretoria
PRESIDENTE
3 .9#&a#I;$%#&N >> $"99%
VICE-PRESIDENTE
Ivan de Souza Monteiro
DIRETOR
Osvaldo de Salles Guerra Cervi

Celene Carvalho de Jesus

José Gilberto Jaloretto

Comitê de Auditoria
s#!;&[ (GH%#&a#V#&]N##$/"( /#$^
Celene Carvalho de Jesus
José Gilberto Jaloretto
CONTADORIA
Eduardo Cesar Pasa
Contador Geral
N#(2 /#$&NaN+[-&D<S7\D<jP+T+`+as

Q$ !J9% :&<S&/"&>"1"$"%$#&/"&CD<C7
KPMG Auditores Independentes
NaN&C`3D<??C_jP+\&-+as&
L%.!"44"&m !%&
Contador CRC SP176273/O-7 S-RJ

Rogério Sottili
Conselheiro
P2 1%#&f /"%$ &/"&m"/"%$#!
Presidente

N $9#!&m !! #&i  .2M%
Contador CRC SP206103/O-4 S-RJ

Conselho Fiscal

N3-&T?<7D=T7YCD+_S

P2 1%#&f /"%$ &/"&m"/"%$#!&]3$"!%/"(2"^

Eslei José de Morais

F.!2AK.%#&y I("$&L.%* $Z"!&L#*"!

N#(2 /#$&NaN+[-&DC<7==TjP+=+`+as

Rogério Sottili

N3-&=Y<7=_?7SD<+??

BB-Banco de Investimento S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2011
Relatório de Gestão

Anexo 8
Demonstrativo da Remuneração Paga aos Membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial.

___________________________________________________________________________________________________

Relatório de Gestão – BB-Banco de Investimento S.A. - 2011

