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Organograma Funcional
As unidades organizacionais representam a segmentação estrutural da organização. Cada unidade
congrega um conjunto de responsabilidades, autoridades, recursos, decisões e atividades, formando
uma unidade de comando. O conjunto de unidades organizacionais, com seus vínculos hierárquicos
e funcionais, forma a organização.
As unidades organizacionais do Banco classificam-se em:


Estratégicas: representam o primeiro nível de responsabilidade das unidades organizacionais
do Conglomerado BB. Agrupam as unidades responsáveis pela gestão dos processos de
negócio e de apoio aos negócios e à gestão. Englobam as Diretorias, Unidades e Gerências
Autônomas.
-

Diretoria: unidades organizacionais responsáveis pela gestão dos processos de negócio e
de apoio aos negócios e à gestão. O titular participa das deliberações dos Comitês
Estratégicos e possui responsabilidade estatutária;

-

Unidade: unidades organizacionais responsáveis pela gestão dos processos de negócio e
de apoio aos negócios e à gestão. O titular participa das deliberações dos Comitês
Estratégicos e não possui responsabilidade estatutária.



Táticas: representam o grupamento de unidades organizacionais responsáveis pelo
gerenciamento das Redes de Distribuição e Rede de Negócios Especializados, em nível
regional. Englobam as Superintendências de Negócios Varejo e Governo, as
Superintendências Comerciais, Gerências Regionais de Reestruturação de Ativos
Operacionais e Gerências Regionais no Exterior.



Operacionais: representam o grupamento de unidades organizacionais responsáveis pela
execução das atividades operacionais representativas dos diversos processos do
Conglomerado BB. São segmentadas em Unidades de Negócios (Redes de Distribuição no
país e no exterior, Rede de Negócios Especializados e Unidades de Apoio aos Negócios e à
Gestão).

As relações entre as unidades organizacionais, bem como, o organograma da macroestrutura do
Banco do Brasil estão demonstrados no anexo 1.
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Introdução
O Relatório de Gestão do Banco do Brasil S.A., referente ao exercício financeiro de 2011, está
estruturado conforme as normas e procedimentos vigentes na Instrução Normativa (IN) TCU nº 63,
de 01.09.2010, nas Decisões Normativas (DN) TCU nº 108, de 24.11.2010, TCU nº 117, de
19.10.2011, 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 a elaboração do Relatório de Gestão de 2011” divulgado pelo TCU.
Conforme anexo II, Parte D, da Decisão Normativa TCU nº 108, o Banco do Brasil deverá elaborar
o Relatório de Gestão 2011 de forma customizada, relacionando exclusivamente os conteúdos
solicitados naquela DN.
Principais Realizações da Gestão em 2011
Com lucro líquido de R$ 12,1 bilhões e ativos totais de R$ 981,2 bilhões, o BB encerrou o exercício
de 2011 como líder no Sistema Financeiro Nacional, destacando sua atuação no crédito com 19,2%
de participação de mercado.
A seguir, estão relacionados, em ordem cronológica, alguns eventos relativos ao BB que foram
destaques no período:
a) emissão, em janeiro, de títulos do programa Global Medium Term Notes (GMTN) em Euros, que
resultou na captação de EUR 750 milhões;
b) aquisição, em janeiro, da totalidade da participação acionária (16,67% ON) detida pela empresa
Sul América Capitalização S.A. na empresa Brasilcap Capitalização S.A., pelo valor de R$ 137
milhões;
c) assinatura, em janeiro, de contrato de compra e venda de ações com a Visa International Service
Association para aquisição de parte das ações detidas por essa empresa na Companhia Brasileira de
Soluções e Serviços – CBSS, correspondendo a 4,99% do capital social da CBSS, no valor de R$
85,5 milhões;
d) lançamento da Bandeira Elo, administrada pela empresa Elo Serviços, com início da
comercialização do Ourocard Elo em abril. A efetivação da sociedade do Banco do Brasil na Elo
Participações – responsável pela consolidação dos negócios relacionados a meios eletrônicos de
pagamento (cartões de crédito, débito, pré-pago, cobranded) – foi concretizada com a assinatura dos
documentos societários em abril;
e) elevação dos ratings do BB pela agência Fitch Rating em abril;
f) concretização da operação para aquisição do controle acionário do Banco Patagonia (da
Argentina), em abril, com o pagamento aos vendedores e a transferência ao BB de 366.825.016
ações ordinárias, que correspondem a 51% do capital social e votante daquele banco. Em outubro
foi realizada a Oferta Pública de Aquisição Obrigatória (OPA). Com a Oferta, o Banco passou a ser
titular de 424.101.958 ações ordinárias, correspondendo a 58,96% do capital social e votante;
g) assinatura de contrato de compra e venda para aquisição de 100% das ações do EuroBank, pelo
valor de US$ 6 milhões em abril;
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h) emissão de Dívida Subordinada no exterior, pelo valor de US$ 1,5 bilhão em maio. O Bacen
aprovou a elegibilidade dessa emissão como capital de Nível II do Patrimônio de Referência;
i) inauguração, em maio, da loja conceito em Brasília configurando-se em uma iniciativa inédita no
varejo bancário, com um espaço no qual os clientes podem experimentar os principais atributos que
compõem o posicionamento de marca do Banco;
j) aquisição, em maio, por R$ 2,8 bilhões, dos direitos de ofertar produtos e serviços bancários, a
partir de 02.01.2012, nas agências do “Banco Postal” da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT;
k) elevação dos ratings do BB pela agência Moody´s em junho;
l) aniversário, em junho, de cinco anos de listagem no Novo Mercado, segmento mais elevado de
empresas que adotam práticas de Governança Corporativa da BM&FBovespa;
m) aprovação da homologação pelo Bacen do aumento do capital social do Banco em R$ 44,6
milhões, resultante do exercício do Bônus de Subscrição série “C”, em outubro. A operação
resultou na emissão de 4,7 milhões novas ações ordinárias. Após a operação, o Banco do Brasil
liquidou todos os Bônus de Subscrição série “C”;
n) elevação do rating na escala global de “BBB-“ para “BBB” pela agência Standard & Poor’s em
novembro;
o) emissão de Senior Notes no mercado norte-americano em novembro. Com a operação o Banco
captou US$ 500 milhões, com um dos menores custos já registrados, o que mostra a confiança do
investidor internacional na Instituição.

Planos e Projetos para 2012 -2016
Com o objetivo de manter a liderança na indústria bancária brasileira e reforçar seu papel de
parceiro fundamental para o desenvolvimento do Brasil, o Banco do Brasil priorizou como grandes
temas estratégicos para o período de 2012-2016 a geração de resultados sustentáveis; a expansão da
internacionalização; a melhoria do atendimento e o aumento da eficiência operacional.
Os resultados sustentáveis serão decorrentes da manutenção das boas práticas de Governança
Corporativa, aliadas aos investimentos em infraestrutura e tecnologia, bem como à contínua
capacitação dos funcionários para os novos desafios da Empresa. Também contribui para a
sustentabilidade dos negócios o cumprimento do papel institucional que articula a rentabilidade das
operações com o compromisso com o desenvolvimento do País. A parceria com o Governo será
feita com ênfase na inclusão social e produtiva – urbana e rural – na qualificação técnica e
profissional em atividades geradoras de trabalho e renda e na modernização da previdência pública.
A expansão da atuação internacional terá como direcionadores três vetores: a existência de
comunidades de brasileiros no exterior, a transnacionalização de empresas brasileiras e o aumento
no intercâmbio comercial do Brasil com o mundo.
A melhoria do atendimento ocorrerá por meio do aprimoramento do relacionamento com o cliente e
o aumento da eficiência operacional se dará por meio do aprimoramento da gestão de processos.
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1. Identificação
Quadro I - Identificação
Poder e Órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda

Código SIORG: 001929

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Banco do Brasil S.A.
Denominação abreviada: BB

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Código SIORG: 000093

Código SIAFI: 179084

Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima aberta, de economia mista, organizado sob
a forma de banco múltiplo.
Telefones/Fax de contato:

(061) 3102-0000

(061) 3102-4242

Endereço eletrônico: secex@bancodobrasil.com.br
Página da Internet: http://www.bb.com.br
Endereço Postal: Setor Bancário Sul, quadra 1, bloco C, lote 32, Edifício Sede III, CEP. 70073-901 - Brasília/DF.
Fonte: Banco do Brasil

O Banco do Brasil S.A. é uma companhia aberta de direito privado, de economia mista, regida,
sobretudo, pela legislação das sociedades por ações. Tem por objeto a prática de todas as operações
bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de intermediação e
suprimento financeiro sob suas múltiplas formas, inclusive nas operações de câmbio e nas
atividades complementares, destacando-se seguros, previdência privada, capitalização, corretagem
de títulos e valores mobiliários, administração de cartões de crédito/débito, consórcios, fundos de
investimentos e carteiras administradas e o exercício de quaisquer atividades facultadas às
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Como instrumento de execução da política
creditícia e financeira do Governo Federal, compete ao Banco exercer as funções atribuídas em Lei,
especificamente as previstas no artigo 19 da Lei n.º 4.595/1964.
Com mais de 200 anos de história, sua principal força está no segmento de varejo bancário. De
maneira geral, seus negócios podem ser agrupados em seis grandes segmentos. Os principais
aspectos relacionados a cada segmento estão dispostos a seguir:
(i) Segmento Bancário: compreende uma grande diversidade de produtos e serviços oferecidos a
todos os segmentos de atuação, tais como depósitos, operações de crédito e prestação de
serviços;
(ii) Segmento de Investimentos: negócios no mercado de capitais doméstico, tais como
intermediação e distribuição de dívidas no mercado primário e secundário, participações
societárias e prestação de serviços financeiros;
(iii) Segmento de Gestão de Recursos: operações inerentes à compra, venda e custódia de títulos
e valores mobiliários, administração de carteiras, instituição, organização e administração de
fundos e clubes de investimento;
(iv) Segmento de Seguros, Previdência e Capitalização: comercialização de produtos e serviços
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relacionados a seguros de vida, patrimonial e automóvel, planos de previdência complementar e
títulos de capitalização;
(v) Segmento de Meios de Pagamento: prestação de serviços de captura, transmissão,
processamento e liquidação financeira de transações em meio eletrônico (cartões de crédito e
débito); e
(vi) Outros Segmentos: além da atuação nos segmentos citados anteriormente, o Banco do Brasil
atua em outros ramos de atividades como administração de consórcios, desenvolvimento,
fabricação, comercialização, aluguel e integração de equipamentos de eletrônica digital,
periféricos, programas, insumos e suprimentos de informática.
Visando à ampliação de seus negócios, além da manutenção de suas lideranças, o Banco do Brasil
tem promovido uma série de iniciativas diante do acirramento da competição na indústria bancária
brasileira nos últimos anos. As principais medidas adotadas foram: aquisição e incorporação de
instituições financeiras, o estabelecimento de parcerias estratégicas, a reorganização de suas áreas
de seguridade e, também, de cartões, além do início de seu processo de internacionalização.
Além disso, o Banco do Brasil tem se dedicado a ampliar sua capacidade de distribuição de
produtos e serviços no País por meio de múltiplos canais. Também lançou programa de promoção
de melhorias no atendimento aos seus clientes, com o objetivo de prestar serviço de excelência por
meio de uma estrutura diferenciada, qualificada e inovadora.
Dessa forma, o Banco do Brasil busca aumentar sua eficiência e rentabilidade, sempre
comprometido com resultados sustentáveis, alta performance e valorização de suas ações,
conciliando os interesses públicos e privados e gerando retorno crescente aos acionistas e ao País.

2. Auditoria Independente
Em cumprimento à Instrução CVM 381, o Banco do Brasil informa que a KPMG Auditores
Independentes não prestou ao Banco e subsidiárias, no ano de 2011, serviços que pudessem afetar
sua independência em relação aos trabalhos de auditoria.
Na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa, o Banco do Brasil adota
procedimentos que se fundamentam na legislação aplicável e nos princípios internacionalmente
aceitos que preservam a independência do auditor. Esses princípios consistem em: o auditor não
deve auditar o seu próprio trabalho e o auditor não deve atuar, gerencialmente, perante seu cliente
nem tampouco promover os interesses desse cliente.
No ano de 2011, o Banco do Brasil não contratou a KPMG Auditores Independentes para prestação
de outros serviços não relacionados à auditoria externa do Banco ou de suas subsidiárias.
No Banco do Brasil, a contratação de serviços, relacionados à auditoria externa deve ser precedida
por parecer do Comitê de Auditoria.
A empresa KPMG Auditores Independentes é a responsável pela prestação de serviços técnicos de
auditoria contábil sobre as demonstrações contábeis do Conglomerado Banco do Brasil, relativas ao
exercício de 2011, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo
com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (US GAAP) e com
as normas internacionais (IFRS).
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Os Responsáveis pela empresa KPMG, CPF e dados para contato são:
Sr. Francesco Luigi Celso
CPF: 050.243.058-33
E-mail: fcelso@kpmg.com.br
Telefone: (55 11) 2183-3337
Endereço: Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33,
CEP 04530-904 - São Paulo, SP
Fax: (55 11) 2183-3001

Sr. José Claudio Costa
CPF: 107.506.368-07
E-mail: jccosta@kpmg.com.br
Telefone: (55 61) 2104-2400
Endereço: SBS Quadra 2, Bloco Q, Lote 3, Salas 708 a 711-Ed. João Carlos Saad,
CEP 70070-120 – Brasília - DF
Fax: (55 61) 2104-2406

A relação dos contratos do Banco do Brasil com a KPMG, a descrição dos serviços e os valores
pagos em 2011 está inserida no anexo 2 (as informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário,
fiscal ou comercial) .

3. Entidades Vinculadas ao Banco do Brasil
O conjunto de unidades organizacionais, com seus vínculos hierárquicos e funcionais, forma a
organização. O quadro II aborda os conceitos gerais das partes integrantes da estrutura
organizacional do Banco do Brasil.
Quadro II - Entidades Vinculadas ao BB
Sociedade Controlada: é a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular
de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores.
Subsidiária Integral: é uma controlada que se caracteriza por ser uma sociedade anônima dotada de personalidade
jurídica própria e patrimônio destacado do controlador, tendo como único acionista uma sociedade brasileira. O
Banco do Brasil detém 100% das ações.
Sociedade Coligada: é a sociedade da qual uma outra sociedade participa com 10% ou mais do capital, sem
controlá-la. A investidora possui influência significativa.
Entidade Patrocinada: é entidade sem fins lucrativos beneficiária de aporte de recursos financeiros vertidos pelo
Banco do Brasil, com a finalidade de custeio de planos de benefício previdenciário e de saúde (Cassi, Previ, Fusesc,
SIM, Prevbep, Economus).
Entidade Administrada: é a pessoa jurídica que tem o Banco do Brasil como seu administrador, fazendo-o por
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intermédio de uma Diretoria Executiva, por ele nomeada (BB Previdência).
Fundação: é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída pela destinação de um
patrimônio para a execução de determinados fins (Fundação Banco do Brasil).
Simples Participação: é quando uma sociedade participa com menos de 10% do capital da outra, sem controlá-la.
Fonte: Banco do Brasil

O Banco do Brasil é acionista de um conjunto de empresas que atuam em diversos segmentos do
mercado financeiro ou em atividades relacionadas com seu objeto social, com destaque para as
atividades de gestão de recursos de terceiros, seguridade, banco de investimentos, operações de
leasing, cartão de crédito e consórcios de bens e serviços.
As controladas e as subsidiárias integrais têm personalidade jurídica própria. Desta forma, as
decisões relativas aos seus negócios e demais operações devem ser tomadas por seus próprios
órgãos de administração, observados seus respectivos Estatutos Sociais.
As empresas que compõem o Conglomerado econômico do Banco do Brasil estão demonstradas no
anexo 3.
As subsidiárias integrais do Banco Múltiplo instaladas no país e a descrição do principal ramo de
atividade de cada uma delas estão relacionadas no quadro a seguir.
Quadro III - Subsidiárias BB no País
Subsidiárias no País

Atividade

BB Banco de Investimento S.A.

exercício de todas as atividades e a prática de todas as operações permitidas
pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis aos bancos de
investimento.

BB Gestão de Recursos Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

administração e gestão de recursos de terceiros e a prática de outras
operações facultadas às sociedades distribuidoras de títulos e valores
mobiliários pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, desde que
estritamente observadas as normas sobre segregação da administração de
recursos de terceiros.

Besc Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A.

subscrever emissões de títulos ou valores mobiliários para revenda,
intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no
mercado, comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e
de terceiros, administrar carteiras e custódia de títulos e valores mobiliários,
constituir sociedade de investimento e exercer outras atividades
expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e
pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

BB Seguros Participações S.A.

participação em Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades
Abertas de Previdência Complementar.

BB Administradora de Consórcios
S.A.

administração de grupos de consórcios destinados a facilitar o acesso a bens
ou conjunto de bens móveis duráveis, bens imóveis e serviços aos seus
clientes – incluindo pessoas físicas de baixa renda e microempresários – e a
prática de todas as operações permitidas pelas disposições legais e
regulamentares às administradoras de consórcios.

Relatório de Gestão – BB – 2011

20

   
   




 

BB Leasing S.A. – Arrendamento
Mercantil.

prática de operações de arrendamento mercantil de bens móveis ou imóveis,
na forma das normas aplicáveis à espécie, bem como à realização de
operações de subarrendamento, cessão e aquisição de contratos de
arrendamento mercantil, cessão e aquisição de direitos creditórios
decorrentes de contratos de arrendamento mercantil e todas as demais
operações facultadas às sociedades de arrendamento mercantil.

BB Administradora de Cartões de
Crédito S.A.

administração e emissão de cartões de crédito e de débito, de valealimentação e/ou refeição, de travelers cheques e atividades afins.

BB Corretora de Seguros e
Administradora de Bens S.A.

corretagem de seguros dos ramos elementares, vida e saúde, títulos de
capitalização, planos de previdência complementar aberta e a administração
de bens.

BB Elo Cartões Participações

participação em outras Sociedades, em especial do segmento de cartões de
crédito e de débito, meios de pagamento e atividades afins.

Nossa Caixa Capitalização S.A.*

atua na área de capitalização, podendo instituir e comercializar planos de
capitalização, bem como os demais produtos e serviços admitidos a essas
sociedades, nos limites territoriais do Estado de São Paulo. Participa no
capital de outras sociedades, observada a existência de autorização legal,
bem como o cumprimento das legislações e regulamentações pertinentes.

Fonte: Banco do Brasil

* Investimento transferido para a controlada BB-Seguros Participações S.A. no 1º sem/2011.

4. Posição Acionária
O Capital Social do BB – Banco Múltiplo, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 33.122.569
mil, dividido em 2.865.417.020 ações ordinárias representadas na forma escritural e sem valor
nominal.
O aumento de capital social no exercício de 2011, no valor de R$ 44.573 mil, decorreu do exercício
do direito de subscrição de 1.496.831 bônus C.
A União é a maior acionista do Banco do Brasil, detendo o controle com 59,1% do capital. Por
tratar-se de uma sociedade de economia mista, a maioria das ações com direito a voto do Banco do
Brasil devem pertencer à União, nos termos do Decreto-Lei nº 200, de 25.02.1967.
A participação do Controlador é detida por meio do Tesouro Nacional e fundos, direta ou
indiretamente, controlados pela União. Além disso, a BNDESPAR, sociedade por ações subsidiária
integral do BNDES, uma empresa pública controlada pela União, possui 0,1% do capital social do
Banco do Brasil. A PREVI possui 10,4% do capital social do Banco do Brasil e os 30,4% restantes
encontram-se pulverizados no mercado (free float).
O quadro a seguir apresenta a distribuição do capital social do Banco do Brasil em 31.12.2011
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Quadro IV - Acionistas
31.12.2011

Acionistas

Ações

% Total

União Federal

1.693.127.780

59,1

Ministério da Fazenda

1.483.727.780

51,8

139.400.000

4,9

62.500.000

2,2

7.500.000

0,2

3.696.348

0,1

296.773.911

10,4

32

0,0

871.818.949

30,4

Total

2.865.417.020

100,0

Residentes no país

2.420.960.547

84,5

444.456.473

15,5

Fundo de Garantia à Exportação
Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização
Fundo Garantidor para Investimentos
BNDES Participações S.A . – BNDESPar

(1)

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ (1)
Ações em Tesouraria
Outros acionistas

Residentes no exterior
Fonte: sítio eletrônico BB / Relações com Investidores
(1)

Ligadas ao Controlador
Quadro V - Composição do Free Float

Outros Acionistas

30,4%

Pessoas Físicas

6,2%

Pessoas Jurídicas

8,7%

Capital Estrangeiro

15,5%

Fonte: sítio eletrônico BB / Relações com Investidores

5. Governança Corporativa
Governança Corporativa é um conceito de gestão das organizações que abrange assuntos relativos
ao poder de controle e de direção de uma empresa, bem como as formas e esferas de seu exercício e
os diversos interesses de natureza empresarial, envolvendo o relacionamento entre acionistas e
cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal.
A estrutura de governança corporativa do Banco do Brasil assegura os direitos e os interesses dos
acionistas, majoritários ou minoritários, e seu alinhamento com os direitos dos clientes,
empregados, fornecedores, governo e da comunidade em geral.
O cumprimento de leis e de normas, sejam externas ou internas, é responsabilidade da Alta
Administração, dos gestores e de todos os funcionários em todas as instâncias da Organização.
As decisões, em qualquer nível da Empresa, são tomadas de forma colegiada (ressalvadas as
situações em que uma estrutura organizacional mínima não o permita).
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São órgãos da Administração o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, composta pelo
Conselho Diretor (presidente e nove vice-presidentes) e por 27 diretores estatutários (Estatuto, art.
11).
Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, o Banco mantém o Conselho Fiscal,
e para auxiliar o Conselho de Administração a desempenhar suas atribuições fiscalizadoras, o
Comitê de Auditoria e a Auditoria Interna.
O Estatuto do Banco do Brasil foi aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em
10.03.1942 e arquivado no Registro do Comércio sob o número 17.298, em 07.04.1942. Desde
então vem sofrendo alterações para adaptação ao mercado e às normas do Sistema Financeiro
Nacional. A última versão do Estatuto (alteração realizada em 06.09.2011) e a ata da assembléia
geral extraordinária dos acionistas ocorrida em 2011 estão no anexo 4 desta Prestação de Contas.
Assembléia Geral
Assembléia Geral é órgão deliberativo máximo da Organização, convocado pelo Conselho de
Administração ou, observadas as condições legais, pelo Conselho Diretor, Conselho Fiscal, grupo
de acionistas ou por acionista isoladamente (Estatuto, art. 9º).
Além das atribuições previstas em lei, à Assembléia Geral compete deliberar sobre a alienação, no
todo ou em parte, de ações do capital social do Banco ou de suas controladas, abertura de capital e
aumento do capital social por subscrição de novas ações, bem como a cisão, fusão ou incorporação
da sociedade (Estatuto, art. 10).
Nas Assembléias Gerais Extraordinárias serão tratados, exclusivamente, os assuntos constantes dos
editais de convocação, não sendo admitida a inclusão de assuntos gerais (Estatuto, art. 9º).
O Banco do Brasil disponibiliza na internet, na página Relações com Investidores, na data da
primeira convocação, informações relativas às matérias objeto de pauta da Assembléia Geral e
remete cópia desses documentos à Bolsa de Valores (Estatuto, art. 46).
Conselho de Administração
O Conselho de Administração desempenha atribuições estratégicas, eletivas e fiscalizadoras, não
abrangendo funções operacionais ou executivas. É composto por sete membros, eleitos, pela
Assembléia Geral (Estatuto, art. 18; Regimento Interno do Conselho de Administração, art. 2º).
Os membros do Conselho a serem eleitos são indicados conforme o perfil da representação
acionária do Banco, sendo assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger pelo menos
dois de seus sete membros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo
(Estatuto, art. 18, § 1º).
Cabe à União a indicação de até cinco membros no Conselho de Administração (Estatuto, art. 18, §
2º e 4º), entre os quais um representante indicado pelos empregados do Banco escolhido pelo voto
direto de seus pares, dentre os empregados ativos da empresa, em eleição organizada e
regulamentada pelo Banco, em conjunto com as entidades sindicais que os representam, em
conformidade com o disposto na Lei 12.353, de 28.12.2010. O conselheiro representante dos
empregados está sujeito a todos os critérios, exigências, requisitos, impedimentos e vedações
previstas em lei e no Estatuto Social para o exercício do cargo. Além disso, esse representante não
participará das discussões e deliberações em que ficar caracterizado conflito de interesses, tais como
relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, bem como matérias de previdência
complementar e assistenciais, dentre outros assuntos.
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Das sete vagas no Conselho, no mínimo duas são preenchidas por Conselheiros Independentes,
considerados como tais aqueles definidos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
Bovespa e os membros eleitos pelos acionistas minoritários (Estatuto, art. 18, § 5º).
São estabelecidos requisitos e impedimentos à participação no Conselho de Administração e
vedações à atuação de seus membros, a fim de resguardar os interesses da Sociedade, que
prevalecem sobre quaisquer interesses pessoais (Estatuto, arts. 11, 13 e 14).
Os membros do Conselho de Administração têm mandato de dois anos, permitida a reeleição. O
prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos membros (Estatuto, art. 18, caput).
O Conselho se reúne, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês com a presença de, no mínimo,
a maioria dos seus membros, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou
a pedido de, no mínimo, dois conselheiros (Estatuto, art. 22; Regimento Interno do Conselho de
Administração, arts. 5º, inciso I, e 8°).
O Conselho de Administração delibera por maioria de votos, exceto para os seguintes assuntos, que
demandam voto favorável de pelo menos cinco Conselheiros, garantindo assim a participação dos
minoritários para sua aprovação (Estatuto, art. 22, § 3°):


aprovação das políticas, estratégias corporativas, plano geral de negócios, plano diretor e
orçamento global do Banco;



definição das atribuições da Unidade de Auditoria Interna e regulamentação do seu
funcionamento, cabendo-lhe, ainda, nomear e dispensar o Auditor Geral;



escolha e destituição dos auditores independentes;



aprovação do seu regimento interno e decisão sobre a criação, a extinção e o funcionamento
de comitês no âmbito do próprio Conselho de Administração.

O anexo 5 contém a íntegra do Regimento Interno do Conselho de Administração.
Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é responsável pela administração dos negócios, é composta pelo Presidente,
pelos Vice-Presidentes e pelos Diretores.
Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, as deliberações da Assembléia Geral de
Acionistas e do Conselho de Administração e as decisões colegiadas do Conselho Diretor e da
própria Diretoria Executiva. A cada um de seus membros cabe exercer as atribuições definidas no
Estatuto e pelo Conselho de Administração, sempre observando os princípios de boa técnica
bancária e as boas práticas de governança corporativa (Estatuto, arts. 28 e 30).
Compõe-se de dez a trinta e sete membros (um Presidente, até nove Vice-Presidentes e até vinte e
sete Diretores), com mandato de três anos, permitida a reeleição. O prazo de gestão estende-se até a
investidura dos novos membros (Estatuto, art. 24).
O Presidente do Banco do Brasil é nomeado e demissível pelo Presidente da República (Estatuto,
art. 24).
Os Vice-Presidentes e Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração, mediante indicação do
Presidente do Banco (Estatuto, arts. 28 e 30).
O cargo de Diretor é privativo de empregados da ativa (Estatuto, art. 24, § 2°).
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Para o exercício de cargos na Diretoria Executiva, devem ser observados os mesmos requisitos
exigidos de membros dos Órgãos de Administração e demais condições previstas no Estatuto
(Estatuto, art. 23, § 4º).
Conselho Diretor
Situado no âmbito da Diretoria Executiva, é órgão colegiado formado pelo Presidente e pelos VicePresidentes, cujas decisões obrigam toda a Diretoria Executiva (Estatuto, arts. 24, § 1º e 30).
Entre suas atribuições estão a de propor e fazer executar as políticas, a estratégia corporativa, o
plano de investimentos, o plano diretor e o orçamento geral do Banco; aprovar e fazer executar o
plano de mercados e o acordo de trabalho; decidir sobre a organização interna do Banco e a sua
estrutura administrativa; distribuir e aplicar os lucros apurados, na forma deliberada pela
Assembléia Geral ou pelo Conselho de Administração, observada a legislação vigente (Estatuto, art.
29).
O anexo 6 contém a íntegra do Regimento Interno da Diretoria Executiva e do Conselho Diretor.
Conselho Fiscal
É o órgão fiscalizador dos atos de gestão administrativa e funciona de modo permanente (Estatuto,
art. 36; Regimento Interno do Conselho Fiscal, art. 2°).
Compõe-se de cinco membros e respectivos suplentes, eleitos em Assembléia Geral, com mandato
de um ano. Cabe aos acionistas minoritários o direito de escolher dois de seus membros (Estatuto,
art. 36).
Reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês (Regimento Interno do Conselho Fiscal, art. 6°) e
participa das reuniões do Conselho de Administração em que se deliberam assuntos sobre os quais
deva opinar (Estatuto, art. 38).
O anexo 7 contém a íntegra do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
Comitê de Auditoria
Comitê de Auditoria é órgão estatutário, constituído conforme regulamentação do Conselho
Monetário Nacional (CMN), que tem como atribuição, entre outras funções previstas na legislação,
assessorar o Conselho de Administração no exercício de suas funções de auditoria e fiscalização
(Estatuto, art. 33, § 4º; Regimento do Comitê de Auditoria, art. 1º, I).
É composto de três membros efetivos e um suplente, eleitos pelo Conselho de Administração, com
mandato anual renovável até o máximo de cinco anos, um membro titular será escolhido dentre os
indicados pelos Conselheiros de Administração eleitos pelos acionistas minoritários e dois membros
titulares serão escolhidos dentre os indicados pelos Conselheiros de Administração representantes
da união (Estatuto, arts. 21, inciso XII e 33, § 1º).
Para o exercício de cargo no Comitê de Auditoria, além dos requisitos previstos na legislação
própria, serão observados os mesmos impedimentos à participação nos órgãos de Administração
previstos no Estatuto (Estatuto, art. 33).
O funcionamento do Comitê de Auditoria é regulado por meio do seu Regimento Interno, aprovado
pelo Conselho de Administração (Estatuto, arts. 21, inciso VII e 33, § 5°).
O Comitê de Auditoria reúne-se, ordinariamente, duas vezes por mês, previamente à reunião
ordinária do Conselho de Administração, e, no mínimo trimestralmente, com o Conselho de
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Administração, com o Conselho Diretor, com a Auditoria Interna e com a Auditoria Independente.
Além disso, reúne-se com o Conselho de Administração e com o Conselho Fiscal, por solicitação
destes e, extraordinariamente, por convocação de seu coordenador, ou sempre que julgado
necessário, por qualquer um de seus membros ou por solicitação da Administração (Estatuto, art.
33, § 5º, inciso I; Regimento Interno do Comitê de Auditoria, art. 10).
Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Auditoria deve possuir comprovados conhecimentos
nas áreas de contabilidade e auditoria (Estatuto, art. 33, § 1º, inciso III).
O anexo 8 contém a íntegra do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.
Auditoria Interna
A Auditoria Interna é subordinada ao Conselho de Administração e seu titular é escolhido dentre
empregados da ativa, sendo nomeado ou dispensado pelo Conselho de Administração (Estatuto, art.
34).
Compete ao Conselho de Administração definir as atribuições da Auditoria Interna e regular seu
funcionamento (Estatuto, art. 21, inciso III), entre as quais se destacam a realização de auditorias
com foco nos riscos e o assessoramento ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria
Executiva e subsidiárias.
Auditoria Independente
Cabe ao Conselho de Administração escolher e destituir os auditores independentes, cujas
atividades são supervisionadas e avaliadas pelo Comitê de Auditoria (Estatuto, arts. 21, inciso IV e
33, § 4º, inciso II).
Ouvidoria
A Ouvidoria BB foi criada para, dentre outras atribuições, receber e tratar as reclamações de seus
clientes e usuários que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado pelas agências
ou pelos serviços de atendimento telefônico ou eletrônico (Estatuto, art. 35).
A Ouvidoria BB não substitui os canais convencionais de atendimento. Ao contrário, existe para
tratar questões dos clientes e usuários que já tiverem recorrido às agências e aos serviços de
atendimento do BB e que, por não se sentirem satisfeitos com o resultado de suas reclamações,
desejarem uma revisão do caso.
Comitês
Com o propósito de envolver todos os executivos na definição de estratégias e aprovação de
propostas para os diferentes negócios do Banco do Brasil, a Administração utiliza comitês,
subcomitês e comissões de nível estratégico, que garantem agilidade, qualidade e segurança à
tomada de decisão (Política Geral de Direcionamentos Operacionais).
Os Comitês, Subcomitês e Comissões - Nível Estratégico estão demonstrados no anexo 9.
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6. Análise do Setor Bancário
6.1 Ambiente de Atuação
Em 2011, os grandes bancos brasileiros obtiveram resultados históricos e melhoraram posições no
ranking internacional de ativos, quando comparados com instituições sediadas em mercados que
sofreram efeitos da crise financeira. Nesse sentido, a indústria financeira brasileira demonstra
elementos de solidez e resiliência.
Para 2012, espera-se a continuidade do processo de intensificação da concorrência na indústria, a
manutenção do atual nível de concentração e, em especial, a busca da melhoria dos indicadores de
eficiência operacional. Nesse sentido, os bancos devem buscar a racionalização de despesas e o
aumento da sinergia de suas operações.
O crédito no Brasil deverá continuar crescendo, porém em ritmo mais moderado, com destaque,
novamente, para o imobiliário. Em consonância com a busca de eficiência, as instituições
financeiras têm buscado a otimização dos processos de análise, liberação e gestão de crédito.
Espera-se, também, aumento da regulação das instituições financeiras por parte dos órgãos de
defesa do consumidor e das autoridades, tanto nacional como internacional.
Quanto aos processos de internacionalização, enquanto os grandes bancos brasileiros priorizam sua
estratégia de expansão para países vizinhos, buscando uma cultura e língua mais próxima e menores
despesas de deslocamento e pesquisa, as instituições financeiras estrangeiras intensificam interesses
e movimentos na indústria bancária do Brasil no sentido de agregar valor e sinergia às suas
operações globais.
No que tange as estratégias para aos clientes, os principais bancos têm declarado a intenção de
expandir a atuação junto às MPEs, no segmento PJ, aproveitando o momento de expansão da
economia brasileira e as oportunidades que os grandes eventos esportivos trarão ao País nos
próximos anos.
No segmento Alta Renda, identifica-se o crescimento de modelos de negócios Family Office dado a
expressiva quantidade de novos ricos surgindo no Brasil. Faz-se a gestão de ativos de todo o
conglomerado familiar, não apenas em produtos financeiros, mas também em imóveis, commodities
entre outros.
Para o varejo pessoa física, destacam-se as estratégias de retenção e rentabilização dos servidores
públicos, por conta da livre opção bancária. Nesse sentido, o aprimoramento dos canais de
atendimento, inclusive em novos ambientes como redes sociais, e dos modelos de negócios devem
continuar entre as prioridades das instituições financeiras.
6.2 Plano de Negócios do Banco do Brasil
Nos últimos anos, o Banco do Brasil entrou em uma nova fase, na qual buscou complementar
expertises, aumentar a eficiência, alcançar a excelência no atendimento, reorganizar modelos de
atuação negocial para expandir sua atuação no Brasil e no exterior, e ingressar em novos mercados.
Um marco significativo desse processo ocorreu em 2008, quando o Banco foi autorizado a realizar
aquisições de instituições financeiras (MP 443/08, transformada na Lei 11.908 de 03.03.2009).
Assim, o Banco incorporou o Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), o Banco do Estado do
Piauí (BEP) e o Banco Nossa Caixa (BNC), bem como adquiriu 50% do capital do Banco
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Votorantim (BV). Essas incorporações e aquisições visaram a sinergias de custos e receitas e ao
reforço do posicionamento do Banco em mercados e segmentos estratégicos.
No que se refere à expansão de negócios, particularmente cartões, seguridade e veículos, essa vem
sendo impulsionada, principalmente, por meio de parcerias, alianças, aquisições e participações
acionárias.
Em se tratando de cartões, por exemplo, o Banco aumentou, com o propósito de reforçar sua
atuação e posição no mercado, a participação no capital social da empresa Companhia Brasileira de
Soluções e Serviços - CBSS, passando a deter 49,99% das ações. Também criou, juntamente com o
Bradesco e a Caixa Econômica Federal, uma bandeira brasileira de cartão (Elo) para atuação na área
de crédito, débito e pré-pagos, com foco nas classes C, D e E. Ainda em relação ao segmento de
cartões, constituiu, em parceria com o Bradesco, a companhia Elo Participações S.A., uma holding
que consolida negócios relacionados a meios eletrônicos de pagamento. O Banco do Brasil detém
49,99% das ações e o Bradesco 50,1%. A Elo Participações S.A. é controladora da Elo Serviços
S.A., empresa responsável pela gestão da bandeira nacional de cartões Elo.
Já em termos de seguridade, o Banco mantém em curso a reestruturação de seu modelo de atuação,
por meio de movimentos de reorganização societária, que têm por finalidade aumentar a
participação desses negócios no resultado da empresa.
Em 2010, assinou Acordo de Parceria com o Grupo Mapfre nos segmentos de seguros gerais e
pessoas (não considerando Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL), bem como renovou a
parceria no segmento de previdência privada aberta com o Grupo PFG - Principal Financial Group.
Em 2011, o BB e o Grupo Mapfre passaram a atuar de forma unificada, constituindo o 2º maior
grupo em arrecadação de prêmios de seguros do mercado brasileiro. No que diz respeito à estratégia
do Conglomerado BB para seus negócios no ramo de títulos de capitalização, prioriza-se a
manutenção da liderança histórica do BB no segmento. Neste sentido, o Grupo Icatu foi definido
como o parceiro ideal para implementação da estratégia pretendida. Em 2011 a BB Seguros
aumentou sua participação no capital total da Brasilcap de 49,99% para 66,66%.
A participação no Banco Votorantim – BV permitiu ao Banco a ampliação expressiva do
financiamento de veículos, especialmente pelo acesso a canais de distribuição alternativos bem
desenvolvidos – concessionárias, parceiros e lojas da BV Financeira.
Além das parcerias voltadas à expansão de negócios, podem ser citadas as que visam à expansão da
capacidade de distribuição e à racionalização de custos, como o compartilhamento de terminais de
autoatendimento – TAAs do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Outro exemplo é a
consolidação das operações das redes de terminais, situados fora de agências (em shoppings,
aeroportos, postos de gasolina), do Banco do Brasil, Bradesco e Santander.
Sobre crédito, pode-se destacar que o Banco do Brasil ampliou sua atuação ao longo dos últimos
anos. Prova disso, é que a carteira passou de R$ 47,2 bilhões em 2000 para R$ 423 bilhões em
2011. Quanto ao agronegócio, o volume da carteira passou de R$ 27 bilhões em 2003 para R$ 89
bilhões em 2011.
Ainda no que se refere a crédito, é importante destacar que a empresa redirecionou sua atuação no
microcrédito produtivo orientado, entrou em novos negócios, como o financiamento imobiliário e o
financiamento estudantil (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – Fies) e está
se preparando para aproveitar oportunidades de investimentos, impulsionadas, principalmente, pelos
eventos esportivos dos próximos anos, exploração de petróleo e PAC. Para tanto, pretende prover
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recursos de longo prazo para grandes empresas por meio, especialmente, de operações no mercado
de capitais.
O Banco também atua ativamente como parceiro do governo na promoção do desenvolvimento do
País. Prova disso é que na crise financeira mundial de 2008-2009 a empresa teve papel decisivo,
atuando como instrumento de ação anticíclica e de política econômica, especialmente por meio da
oferta de crédito.
A empresa também continua focada na estratégia de expansão e fortalecimento da atuação
internacional. Atualmente, está presente em 24 países, como Alemanha, EUA, Japão, Portugal,
Inglaterra e China. Em 2011, ampliou sua presença na América do Sul com a aquisição do controle
acionário do Banco Patagonia, na Argentina. Ainda na América do Sul, obteve autorização para a
instalação de escritório de representação em Bogotá (Colômbia), o que possibilitará aprofundar o
conhecimento do mercado local para confirmar as oportunidades de negócios, ganhar expertise e
inserir-se no mercado de forma gradual. Também em 2011, o Banco do Brasil recebeu autorização
do Federal Reserve Bank (FED) para adquirir a totalidade do capital social e votante do banco
norte-americano EuroBank, o que possibilitará a ampliação da atuação naquele mercado. Na Ásia,
obteve autorização para transformação do escritório de representação BB Xangai (China) em
agência, o que permitirá ampliação das atividades negociais na China.
Para ampliar a geração de negócios, o Banco também está apostando na estratégia de melhorar o
atendimento e intensificar o relacionamento com os clientes. Assim, redirecionou seu foco de
atuação para “orientado ao relacionamento com o cliente”. Dessa forma, está revisando seus
modelos de encarteiramento e segmentação, bem como investido na melhoria da qualidade do
atendimento, visando a elevar o nível de satisfação de seus clientes e concretizar o potencial de
negócios, bem como a margem de contribuição gerada por eles, por meio de ações de
relacionamento mais assertivas.
Outro movimento, em linha com a geração de negócios e a proximidade com o cliente,
principalmente com os clientes da classe C, D e E, foi o da aquisição dos direitos de ofertar
produtos e serviços bancários nas agências do Banco Postal da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT, a partir de 2012. Essa aquisição permitirá ao BB antecipar a estratégia de
estender seus pontos de atendimento em todo o País e estar em 100% dos municípios brasileiros até
2015.
Como decorrência da atuação do Banco, especialmente nos últimos anos (2000- 2011), pode-se
verificar a evolução da empresa por meio de alguns números: ativos: de R$ 138,4 bilhões para R$
981,2 bilhões; lucro líquido: de R$ 974,2 milhões para R$ 12,1 bilhões; eficiência recorrente: de
76,0% para 42,4%, base de clientes: de 12,6 milhões para 56,0 milhões; pontos de atendimento: de
7,5 mil para 18,7 mil (considerando a rede compartilhada e os correspondentes bancários o total
alcança 55,0 mil pontos); funcionários: de 78,2 mil para 113,8 mil.
6.3 Regulamentação do Setor Bancário
As instituições financeiras são reguladas por diversos dispositivos legais. Alguns desses
dispositivos serão tratados a seguir.
Inicialmente, é importante mencionar que a estrutura básica do Sistema Financeiro Nacional – SFN
foi instituída pela Lei nº 4.595/64, que criou o Conselho Monetário Nacional - CMN e concedeu ao
Banco Central, entre outras competências, o poder de emitir moeda e controlar o crédito.
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O SFN é composto por diversos órgãos normativos e supervisores, como o Conselho Monetário
Nacional – CMN e o Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC (normativos); o
Banco Central do Brasil – Bacen e a Comissão de Valores Mobiliários – CVM (supervisores). A
esses órgãos estão subordinadas diversas entidades e instituições.
As atividades realizadas pelas instituições financeiras estão sujeitas a diversas limitações e
restrições. Em termos gerais, tais limitações e restrições estão relacionadas à concessão de crédito, à
concentração de riscos, a investimentos, a operações compromissadas, a empréstimos e negociação
com moeda estrangeira, à administração de fundos de investimento, ao microcrédito e ao crédito
consignado.
Além disso, existe regulamentação específica destinada a garantir a solidez do sistema financeiro,
como as restrições à concentração de risco (as instituições financeiras são proibidas de concentrar
seus riscos em apenas uma pessoa ou grupo de pessoas relacionadas); as restrições a investimentos
(as instituições financeiras não podem, por exemplo, adquirir participações acionárias em outras
instituições financeiras no exterior, sem a aprovação prévia do Bacen); e o estabelecimento de
políticas e procedimentos internos de controle – compliance.
As instituições financeiras brasileiras também devem cumprir diretrizes estabelecidas pelo Banco
Central e pelo CMN semelhantes às do Acordo de Basiléia em função do risco de adequação de
capital, incluindo o Acordo de Basiléia II, que está em implementação. Os bancos fornecem ao
Bacen as informações necessárias para o exercício das suas funções de fiscalização, que incluem o
controle dos movimentos de solvência ou de adequação de capital.
Segundo os regulamentos do Bacen, as instituições financeiras são obrigadas a classificar suas
operações de empréstimo de empresas em categorias, de acordo com os seus riscos. No caso de
operações de crédito com pessoas físicas, o empréstimo é classificado com base em dados, como a
renda do indivíduo e histórico de crédito. As regulamentações especificam, para cada categoria de
empréstimo, uma provisão mínima.
Adicionalmente, também devem observar a legislação brasileira antilavagem de dinheiro, bem
como as exigências do Bacen no que se refere a recolhimentos compulsórios, utilizados como um
mecanismo para controlar a liquidez do sistema financeiro.
O relacionamento entre as instituições financeiras e seus clientes também é regulado, em geral,
pelas leis aplicáveis a todas as transações comerciais e pelo Código Civil brasileiro, em particular.
Regulamentos estabelecidos pelo CMN e pelo Bacen dirigem questões específicas relativas à
atividade bancária e contratos, complementando a regulamentação geral. São exemplos de
regulamentação o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Defesa do Cliente Bancário.
Outra lei que merece ser mencionada é a 8.666/93 – Lei de Licitações, que estabelece as normas
gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Subordinam-se ao regime da referida lei, entre outros, as
sociedades de economia mista, caso do Banco do Brasil.
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7. Demonstrativo da Remuneração do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
O demonstrativo da remuneração do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Banco do
Brasil está inserido no anexo 10 (as informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal
ou comercial).

8. Sistema Decisório e Delegações das Competências
Em todos os níveis do Banco as decisões são tomadas de forma colegiada. Com o propósito de
envolver os executivos na definição de estratégias e aprovação de propostas para os diversos
negócios do BB, a administração utiliza comitês, subcomitês e comissões de nível estratégico, que
garantem agilidade e segurança ao processo de tomada de decisão.
O funcionamento do sistema decisório e as delegações de competências no Banco do Brasil estão
inseridos no anexo 11 (as informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou
comercial).

9. Governança de Tecnologia da Informação
As informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação (TI) do Banco do Brasil estão no
formato definido na portaria TCU nº 123/2011 e inseridas no anexo 12 (as informações desse item
estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial).

10. Programas e Ações sob Responsabilidade do BB
O Banco do Brasil, como empresa de sociedade de economia mista, participa do processo de
planejamento do Governo Federal, por meio de inclusões de ações no Plano Plurianual (PPA). O
BB atua em 32 ações não orçamentárias e 6 ações do Orçamento de Investimentos inseridas em 22
Programas de Governo vinculados a vários Ministérios.
As informações sobre os Programas e Ações sob responsabilidade do Banco do Brasil estão no
anexo 13.
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11. Fundos e Programas
O Banco do Brasil apresenta-se como um dos principais parceiros do Governo na implementação de
políticas, programas e projetos voltados para o desenvolvimento nacional.
Quanto a forma de atuação do Banco do Brasil, os fundos e programas operacionalizados com
recursos públicos federais são classificados em:
I

Fundos e Programas para operações de crédito

II

Fundos de Repasse

III

Fundos Garantidores

As informações sobre os Fundos e Programas sob responsabilidade do Banco do Brasil estão no
anexo 14 (as informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial).

12. Controles Internos
O Banco do Brasil considera o gerenciamento de riscos como um dos vetores principais para o
processo de tomada de decisão proporcionando maior estabilidade, melhor alocação de capital e
otimização da relação risco x retorno.
No Banco do Brasil a gestão de riscos é realizada de forma colegiada e segregada das unidades de
negócios. As políticas de riscos e de crédito são aprovadas pelo Conselho de Administração do
Banco e materializam-se em limites globais de exposição a riscos, os quais são definidos pelo
Comitê de Risco Global – CRG, um fórum composto pelo presidente do BB e pelos vicepresidentes. As ações para implantação e acompanhamento das diretrizes emanadas do CRG são
conduzidas pelos Subcomitês de Riscos de Crédito, Mercado e Liquidez e Operacional.
As informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno do Banco do Brasil estão no
formato definido na Portaria TCU nº 123/2011 e inseridas no anexo 15 (as informações desse item
estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial).
A declaração da unidade de controle interno do BB encontra-se no anexo 16.

13. Determinações e Recomendações
Conforme orientação do Tribunal de Contas da União, as recomendações solicitadas na Decisão
Normativa TCU nº 108/2010, Parte D, item 1.3.1 - informações customizadas do Banco do Brasil não deverão ser mencionadas neste Relatório por constarem no TC-017.329/2006-0.
As informações sobre as deliberações exaradas em Acórdãos do TCU, as recomendações nos
relatórios de auditoria do órgão de controle interno (CGU) e recomendações da Auditoria Interna do
Banco do Brasil estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial e estão detalhadas no anexo 17.
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14. Governança de Participações no Exterior - Banco Patagonia
O Banco Patagonia é uma instituição financeira de direito privado, organizada sob a forma de
sociedade anônima de capital aberto, sediada na República Argentina.
Em 21 de abril de 2010, foi celebrado entre o Banco do Brasil e os controladores do Banco
Patagonia S.A. (“Banco Patagonia”) à época, Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”)
para aquisição, pelo BB, do controle acionário do Banco Patagonia, por intermédio da alienação de
51% das ações em circulação com direito a voto do capital daquele banco.
A transação implicou, dentre outras disposições: (i) alienação do controle acionário do Banco
Patagonia, representado por 366.825.016 ações, ao Banco do Brasil; (ii) manutenção de 10,58% de
participação do capital social com direito a voto em poder dos acionistas vendedores (76.117.564
ações); (iii) obrigatoriedade de realização posterior, pelo Banco do Brasil, de Oferta Pública de
Aquisição de Ações ("OPA Obrigatória") de propriedade dos demais acionistas do Banco
Patagonia, a realizar-se pelo mesmo preço pago por ação na alienação de controle (100% de tag
along).
O preço estipulado para a aquisição das 366.825.016 ações foi de US$ 479.660.391,00
(quatrocentos e setenta e nove milhões, seiscentos e sessenta mil, trezentos e noventa e um dólares
americanos), resultando no valor de US$ 1,3076 (um dólar americano e três mil e setenta e seis
décimos de milésimos de dólar) por ação.
A concretização da operação (“Closing”) ocorreu após sua autorização pelos reguladores no Brasil
(BACEN) e Argentina (BCRA, CNDC).
O Banco do Brasil, em cumprimento a exigências legais e contratuais a que está sujeito, realizou,
em outubro último, a Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”) obrigatória em razão da
aquisição do controle acionário do Banco Patagonia. Com a Oferta, o Banco passou a ser titular de
424.101.958 ações ordinárias, correspondendo a 58,96% do capital social e votante;
A operação de aquisição do controle do Banco Patagonia insere-se no contexto de estratégia de
internacionalização do Banco do Brasil, cuja implementação se dá por meio do crescimento
orgânico (rede própria do Banco do Brasil) e inorgânico (aquisições e parcerias).
As informações gerais sobre o Banco Patagonia estão inseridas no anexo 18.
As informações sobre as projeções que subsidiaram o processo decisório para aquisição do controle
acionário do Banco Patagonia estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial e portanto,
detalhadas no anexo 19.

Resultados e Conclusões
O Banco do Brasil encerrou o exercício de 2011 como líder no Sistema Financeiro Nacional,
apresentando, lucro líquido de R$ 12,1 bilhões, ativos totais de R$ 981,2 bilhões e, crescimento na
carteira de crédito, correspondendo a 19,2% do mercado doméstico.
Entre os principais objetivos traçados pelo Banco do Brasil para 2011 destacaram-se a melhoria do
atendimento e intensificação do relacionamento com clientes, ampliação da participação dos
negócios de seguridade no resultado do Banco, expansão dos negócios com cartões, a concretização
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da operação para aquisição do controle acionário do Banco Patagonia, a assinatura de contrato de
compra e venda das ações do EuroBank, a aquisição dos direitos de ofertar produtos e serviços
bancários, a partir de 2012, nas agências do “Banco Postal” da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT, entre outras.
Em 2012, para manter a liderança na indústria bancária brasileira e reforçar seu papel de parceiro
fundamental para o desenvolvimento do Brasil, o Banco do Brasil priorizou a geração de resultados
sustentáveis; a expansão da internacionalização; a melhoria do atendimento e o aumento da
eficiência operacional.

DIRETORIA DE CONTROLADORIA

Sandro Kohler Marcondes

Gustavo de Faria Barros

José Pedro Pereira Martins

Diretor de Controladoria

Gerente Executivo

Gerente de Divisão
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Anexo 1
Organograma
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Anexo 2
Auditores Independentes
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial.
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Anexo 3
Configuração Societária
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Coligadas e Controladas
No País
BB Administradora de Cartões de Crédito S.A.
BB Administradora de Consórcios S.A.
BB Banco de Investimento S.A.
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
BB Seguros Participações S.A.
BB-Elo Cartões Participações S.A.(1)
Besc Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Bescval
Banco Votorantim S.A.
BB Aliança Participações S.A.(2)
BV Participações S.A.
Cadam S.A.
Cia. Catarinense de Assessoria e Serviços – CCA
Cia. Hidromineral Piratuba
Cobra Tecnologia S.A.
Companhia Brasileira de Securitização – Cibrasec
Estruturadora Brasileira de Projetos - EBP
Itapebi
Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência S.A.(3)
Nossa Caixa Capitalização S.A.(2)
Pronor (4)
Tecnologia Bancária S.A. - Tecban
Outras participações (5)

No Exterior
Banco do Brasil AG. Viena (Áustria)
Banco Patagonia
BB Leasing Company Ltd
BB Securities LLC
Brasilian American Merchant Bank
Outras participações no exterior
(1) Nova denominação da empresa Nossa Caixa S.A. - Administradora de Cartões de Crédito.
(2) Investimento transferido para a holding BB-Mapfre SH1 Participações S.A.
(3) Investimento transferido para a controlada BB-Seguros Participações S.A. no 1º sem/2011.
(4) Investimento alienado no 1º sem/2011.
(5) Referem-se às participações das empresas coligadas não financeiras.
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BB - Conglomerado - Configuração Societária

Banco Múltiplo
Tesouro Nacional
Fdo. Garantia à Exportação
Fdo. Fiscal de Inv. E Estabilização

CONTROLADAS

BB DTVM

BB CARTÕES

51,78%
4,87%
2,18%

Fdo. Garantidor para Investimentos
BNDESPAR
Previ

BB BI

BB CORRETORA

BB 100% ON
100% Total

BB 100% ON
100% Total

BB SEGUROS
PARTICIPAÇÕES
BB 100% ON
100%Total

BB ELO
CARTÕES
PARTICIPAÇÕES
BB 100% ON
100% Total

NOSSA CAIXA
CAPITALIZAÇÃO
BB Seguros Part.
100% ON
100% Total

BB 99,62% ON
99,62%Total

BESCVAL

BB 100%ON
100% Total

BB

ATIVOS S.A.
BB 100% ON
100% Total

BB BI 49% ON
74,50% Total
BAMB 51% ON
25,50% Total

BB LEASING
BB

BB TURISMO
BB
BB
SECURITIES ÁSIA
BAMB
99% ON
SECURITIES LTD.
PTE LTD.
99% Total
BAMB 100% ON
BAMB 100% ON
BB Leasing Co 1% ON
100% Total
100% Total
1% Total
BB
SECURITIES LLC.
BB 100% ON
100% Total

BB 99,95% ON
99,97%Total
BB BI 0,001% ON
0,0003% Total

COLIGADAS/PARTICIPAÇÕES

Seguridade e Cartões

30,42%

BB LEASING Co.
LTD.
BB 100% ON
100% Total

BB 100% ON
100% Total

COBRA

100% ON
100% Total

Free Float

BAMB

100% ON
100% Total

BB CONSÓRCIOS

0,26%
0,13%
10,36%

BANCO
PATAGONIA
BB 58,96% ON
58,96% Total

BB AG VIENA
BB 100% ON
100% Total

BB USA HOLD. Co
INC.
BB AG Viena 100% ON
100% Total

BB ASSET
MANAGEMENT
IRELAND LTD.
BB 100% ON
100% Total

BB MONEY
TRANSF. INC.
BB USA HoldCo Inc.

100% ON
100% Total

BB

BB BI
Participações Estratégicas

Participações Estratégicas

Participações
Não Estratégicas

ELO PART. S.A.
BB Elo Cartões Part.
49,99% ON
49,99%Total

BB MAPFRE SH1
BB Seguros Part.
49,99% ON
74,99% Total

BRASILCAP
BB Seguros Part.
49,99% ON
66,66% Total

BRASILPREV
BB Seguros Part.
49,99% ON
74,99% Total

MAPFRE NOSSA
CAIXA
BB Seguros Part.
49,00% ON
49,00% Total

MAPFRE
PARTICIPAÇÕES
BB Mapfre SH1
100% ON
100%Total

MAPFRE BB SH2
BB Seguros Part.
49,00% ON
50,00% Total

BB ALIANÇA
PARTICIPAÇÕES

MAPFRE VERA
CRUZ VIDA

VIDA SEGURADORA
BB Mapfre SH1 – 40,88% ON
Mapfre Part. – 30,15% ON
BB Aliança Part. – 28,97% ON

BB ALIANÇA REV
PARTICIPAÇÕES

MAPFRE VERA
CRUZ SEG.

Mapfre BB SH2
100% ON
100% Total

Mapfre BB SH2
100% ON
100% Total

BB Mapfre SH1
100% ON
100%Total

BB Mapfre SH1
100% ON
100%Total

ALIANÇA DO
BRASIL
BB Aliança Part.
100% ON
100% Total

ADMINISTRADA: BB PREVIDÊNCIA

SBCE
BB BI 12,09% ON
12,09% Total

CIELO
BB BI 28,65%ON
28,65% Total

ITAPEBI
BB BI 19% ON
19% Total

EBP
BB BI 11,11% ON
11,11% Total

CBSS
BB BI 49,99% ON
49,99% Total

KEPLER WEBER

TECBAN

NEOENERGIA

CIBRASEC
BRASILVEÍCULOS

ALIANÇA DO
BRASIL SEG.

MARES RISCOS
ESPECIAIS

BB REV Part.
100%ON
100%Total

BB REV Part.
100%ON
100%Total

MAPFRE V.C. SEG.
100%ON
100%Total

FUNDAÇÃO: FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

BB BI 9,09% ON
9,09% Total
BB
3,03% ON
3,03 % Total

BB BI 9,02% ON
9,02% Total
BB
4,51% ON
4,51% Total

BB BI 17,55% ON
17,54% Total
BBDTVM 0,02% ON
0,02% Total

BB BI 11,99% ON
11,99% Total

Participações
Estratégicas
BANCO
VOTORANTIM
BB 49,99% ON
50% Total
BV
PARTICIPAÇÕES
BB 49,99%ON
50% Total
Participação
Não Estratégica
CADAM
BB

56,19% PN
21,64% Total

PATROCINADAS: CASSI, PREVI, FUSESC, SIM, PREVBEP, ECONOMUS

Estratégia e Organização . Fonte: Dicar
Dicar,, Dicom
Dicom,, Diemp
Diemp,, Dimec
Dimec,, Diref
Diref,, Dinin,
Dinin, Diseg
Diseg,, UBV, UPE . Posição: 31.12.2011
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Estatuto Social
ESTATUTO SOCIAL

Aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10.3.1942, arquivada
no Registro do Comércio, sob o número 17.298, em 7.4.1942; e modificado pelas seguintes
Assembléias Gerais com seus respectivos registros: 24.6.1952 (23.896 de 15.07.52),
19.4.1956 (43.281 de 29.05.56), 03.08.1959 (68.010 de 09.10.1959), 15.05.1961 (122 de
14.07.61), 06.11.1961 (205 de 15.12.61), 25.4.1962 (291 de 27.06.62), 26.4.1963 (439 de
29.05.63), 03.08.1964 (675 de 10.09.64), 01.02.1965, (836 de 18.03.65) 04.02.1966 (1.162 de
29.03.66), 08 .07.1966 (1.305 de 18.08.66), 20.04.1967 (1.513 de 06.09.67), 15.08.1967 (1544 de
11.10.67) 25 .02.1969 (2.028 de 22.05.69) 18.12.1969 (2.360 de 19.02.70), 31.07.1970 (2.638 de
06.10.70), 24.11.1971 (3.241 de 28.12.71), 17.04.1972, (3.466 de 11.07.72) 01.09.1972 (3.648 de
21.11.72), 18.09.1973 (4.320 de 18.10.73) 09.10.1974 (5.121 de 12.11.74), 15.04.1975 (5.429 de
22.04.75), 23.10.1975 (5.853 de 25.11.75), 02.04.1976,(6.279 de 15.06.76) 08.11.1976 (6.689 de
02.12.76), 18.04.1977 (7.078 de 19.05.77), 10.11.1977 (7.535 de 09.12.77), 12.03.1979 (8.591 de
08.05.79), 23.04.1980 (53.925.4 de 09.05.80), 28.04.1981 (53.1002.9 de 01.06.81), 31.03.1982
(53.1.2908 de 03.06.82), 27.04.1983 (53.1.3670 de 25.07.83), 29.03.1984 (53.1.4194 de
21.05.84), 31.07.1984 (53.1.4440 de 21.09.84), 05.03.1985 (53.1.4723 de 08.04.85), 23.12.1985
(15361 de 16.04.86) 07.04.1986 (15420 de 15.05.86), 27.04.1987 (16075 de 04.06.87),
05.08.1987 (16267 de 10.09.87), 20.04.1988 (16681 de 26.05.88), 15.02.1989 (531711.0 de
10.03.89), 19.04.1989 (531719.1 de 22.05.89), 08.03.1990 (531712.4 de 24.04.90), 14.05.1990
(531727.8 de 02.07.90), 29.06.1990 (531735.6 de 01.08.90), 24.04.1991 (531780.2 de 31.05.91),
12.11.1991 (539724.2 de 06.12.91), 29.04.1992 (5310645.4 de 22.05.92), 10.12.1992 (5312340,0
de 01.02.93), 30.12.1992 (5312485,0 de 01.03.93), 30.04.1993 (5313236,6 de 24.06.93),
05.10.1993 (5314578,8 de 07.12.93), 27.12.1993 (5314948,6 de 28.01.94), 27.01.1994
(5312357,1 de 10.03.94), 28.04.1994 (5315254.1 de 20.07.94), 25.04.1995 (5317742,5 de
14.09.95), 14.11.1995 (5318223,1 de 13.12.95), 29.03.1996 (5318902,9 de 09.05.96), 23.04.1996
(5319068,7 de 12.06.96), 17.06.1996 (5319241,0 de 05.07.96), 25.09.1996 (960476369 de
13.11.96), 23.04.1997 (970343256 de 20.06.97), 13.10.1997 (970662831 de 13.11.97),
24.04.1998 (980316812 de 02.07.98), 29.09.1998 (980531535 de 09.11.98), 30.04.1999
(990269655 de 15.06.99), 25.04.2000 (000288004 de 26.05.2000), 30.04.2001 (20010388893 de
13.07.2001), 27.08.2001 (20010578382 de 8.10.2001), 29.11.2001 (20020253346 de 10.5.2002),
07.06.2002 (20020425961, de 30.07.2002), 22.04.2003 (20030387515, de 18.07.2003),
12.11.2003 (20030709806 de 11.12.2003), 22.12.2004 (20050003739 de 04.01.2005), 26.04.2005
(20050420810
de 11.07.2005), 28.04.2006 (20060339098 de 07.08.2006), 22.05.2006
(20060339101 de 07.08.2006), 24.08.2006 (20060482842 de 05.10.2006), 28.12.2006
(20070117900 de 05.04.2007), 25.04.2007 (2007034397, de 14.06.2007), 12.07.2007
(20070517410 de 16.08.2007), 23.10.2007 (20070819807 de 19.12.2007), 24.01.2008
(20080389414, de 19.05.2008), 17.04.2008 (20080635695, de 14.08.2008), 23.04.2009
(20091057000, de 10.12.2009), 18.08.2009 (20091057477, de 10.12.2009), 30.11.2009 (a
registrar), 13.04.2010 (20100628060, de 12.08.2010), 05.08.2010 (20100696040, de 02.09.2010)
e 06.09.2011 (a registrar).

1

Estatuto Social
CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E NATUREZA DO BANCO
Art. 1º O Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima aberta, de
economia mista, organizado sob a forma de banco múltiplo, rege-se por este Estatuto e
pelas disposições legais que Ihe sejam aplicáveis.
§ 1º

O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

§ 2º O Banco tem domicílio e sede em Brasília, podendo criar e suprimir sucursais,
filiais ou agências, escritórios, dependências e outros pontos de atendimento nas demais
praças do País e no exterior.
CAPÍTULO II – OBJETO SOCIAL
Seção I – Objeto social e vedações
Objeto social
Art. 2º O Banco tem por objeto a prática de todas as operações bancárias ativas, passivas e
acessórias, a prestação de serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro
sob suas múltiplas formas e o exercício de quaisquer atividades facultadas às
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
§ 1º O Banco poderá, também, atuar na comercialização de produtos agropecuários e
promover a circulação de bens.
§ 2º Compete-lhe, ainda, como instrumento de execução da política creditícia e
financeira do Governo Federal, exercer as funções que Ihe são atribuídas em lei,
especialmente aquelas previstas no art. 19 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
observado o disposto nos arts. 5º e 6º deste Estatuto.
Art. 3º A administração de recursos de terceiros será realizada mediante a contratação de
sociedade subsidiária ou controlada do Banco.
Vedações
Art. 4º Ao Banco é vedado, além das proibições fixadas em lei:
I – realizar operações com garantia exclusiva de ações de outras instituições financeiras;
II – conceder empréstimos ou adiantamentos, comprar ou vender bens de qualquer
natureza a membros do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal;
III – participar do capital de outras sociedades, salvo se em percentuais iguais ou
inferiores:
a) a 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do próprio Banco, para tanto
considerada a soma dos investimentos da espécie; e
b) a 10% (dez por cento) do capital da sociedade participada;
IV – emitir ações preferenciais ou de fruição, debêntures e partes beneficiárias.
§ 1º As limitações do inciso III deste artigo não alcançam as participações societárias,
no Brasil ou no exterior, em:
I – sociedades das quais o Banco participe na data da aprovação do presente Estatuto;
II – instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil;
III – entidades de previdência privada, sociedades de capitalização, de seguros ou de
corretagem, financeiras, promotoras de vendas, sociedades de processamento de
serviços de suporte operacional, e de processamento de cartões, desde que conexas às
atividades bancárias.
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IV – câmaras de compensação e liquidação e demais sociedades ou associações que
integram o sistema de pagamentos;
V – sociedades ou associações de prestação de serviços de cobrança e reestruturação
de ativos, ou de apoio administrativo ou operacional ao próprio Banco;
VI – associações ou sociedades sem fins lucrativos;
VII – sociedades em que a participação decorra de dispositivo legal ou de operações de
renegociação de créditos, tais como dação em pagamento, arrematação ou adjudicação
judicial e conversão de debêntures em ações; e
VIII – outras sociedades, mediante aprovação do Conselho de Administração.
§ 2º Na limitação da alínea "a" do inciso III deste artigo não se incluem os
investimentos relativos à aplicação de incentivos fiscais.
§ 3º As participações de que trata o inciso VII do § 1º deste artigo, decorrentes de
operações de renegociação de créditos, deverão ser alienadas no prazo fixado pelo
Conselho de Administração.
Seção II – Relações com a União
Art. 5º O Banco contratará, na forma da lei, diretamente com a União ou com a sua
interveniência:
I – a execução dos encargos e serviços pertinentes à função de agente financeiro do
Tesouro Nacional e às demais funções que lhe forem atribuídas por lei;
II – a realização de financiamentos de interesse governamental e a execução de
programas oficiais mediante aplicação de recursos da União ou de fundos de qualquer
natureza; e
III – a concessão de garantia em favor da União.
Parágrafo único. A contratação de que trata este artigo fica condicionada, conforme o
caso:
I – à colocação dos recursos correspondentes à disposição do Banco e ao
estabelecimento da devida remuneração;
II – à prévia e formal definição da adequada remuneração dos recursos a serem
aplicados em caso de equalização de encargos financeiros; e
III – à prévia e formal definição da assunção dos riscos e da remuneração, nunca inferior
aos custos dos serviços a serem prestados.
Seção III – Relações com o Banco Central do Brasil
Art. 6º O Banco poderá contratar a execução de encargos, serviços e operações de competência
do Banco Central do Brasil, desde que observado o disposto no parágrafo único do art. 5º
deste Estatuto.
CAPÍTULO III – CAPITAL E AÇÕES
Capital social e ações ordinárias
Art. 7º O Capital Social é de R$ 33.122.568.678,98 (trinta e três bilhões, cento e vinte e dois
milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e
oito centavos), dividido em 2.865.417.020 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e cinco
milhões, quatrocentos e dezessete mil e vinte) ações ordinárias representadas na forma
escritural e sem valor nominal.
§ 1º Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito de um voto nas deliberações da
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Assembleia Geral, salvo na hipótese de adoção do voto múltiplo para a eleição de
Conselheiros de Administração.
§ 2º As ações escriturais permanecerão em depósito neste Banco, em nome dos seus
titulares, sem emissão de certificados, podendo ser cobrada dos acionistas a
remuneração prevista em lei.
§ 3º O Banco poderá adquirir as próprias ações, mediante autorização do Conselho de
Administração, a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação.
Capital autorizado
Art. 8º O Banco poderá, independentemente de reforma estatutária, por deliberação da
Assembleia Geral e nas condições determinadas por aquele órgão, aumentar o capital
social até o limite de R$ 50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais), mediante a
emissão de ações ordinárias, concedendo-se aos acionistas preferência para a
subscrição do aumento de capital, na proporção do número de ações que possuírem,
ressalvado o direito de titulares de bônus de subscrição emitidos pela Companhia.
Parágrafo único. A emissão de ações, até o limite do capital autorizado, para venda em
Bolsas de Valores ou subscrição pública, ou permuta por ações em oferta pública de
aquisição de controle, poderá ser efetuada sem a observância do direito de preferência
aos antigos acionistas, ou com redução do prazo para o exercício desse direito,
observado o disposto no inciso I do art. 10 deste Estatuto.
CAPÍTULO IV – ASSEMBLEIA GERAL
Convocação e funcionamento
Art. 9º A Assembleia Geral de Acionistas será convocada por deliberação do Conselho de
Administração ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Diretor, pelo Conselho
Fiscal, por grupo de acionistas ou por acionista isoladamente.
§ 1º Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo Presidente do Banco, por
seu substituto ou, na ausência ou impedimento de ambos, por um dos acionistas ou
administradores do Banco presentes, escolhido pelos acionistas. O presidente da mesa
convidará dois acionistas ou administradores do Banco para atuarem como secretários
da Assembleia Geral.
§ 2º Nas Assembleias Gerais Extraordinárias, tratar-se-á, exclusivamente, do objeto
declarado nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão, na pauta da
Assembleia, de assuntos gerais.
§ 3º As atas da Assembleia Geral serão lavradas de forma sumária no que se refere
aos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conterão a transcrição apenas
das deliberações tomadas, observadas as disposições legais.
Competência
Art. 10. Além dos poderes definidos em lei, competirá especialmente à Assembleia Geral
deliberar sobre:
I – alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social do Banco 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; venda de debêntures conversíveis em ações de titularidade do
Banco de emissão de empresas controladas; ou, ainda, emissão de quaisquer outros
títulos ou valores mobiliários, no País ou no exterior;
II – cisão, fusão ou incorporação;
III – permuta de ações ou outros valores mobiliários;
IV – práticas diferenciadas de governança corporativa e celebração de contrato para
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essa finalidade com bolsa de valores.
Parágrafo único. A escolha da instituição ou empresa especializada pela determinação
do Valor Econômico da Companhia, na hipótese prevista no art. 54 deste Estatuto,
deverá ser deliberada, pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações
em circulação, presentes na respectiva Assembleia Geral, não computados os votos em
branco. Se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total das ações em
circulação ou, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de
qualquer número de acionistas representantes dessas ações.
CAPÍTULO V – ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO BANCO
Seção I – Normas Comuns aos Órgãos de Administração
Requisitos
Art. 11. São órgãos de administração do Banco, integrados por brasileiros, dotados de notórios
conhecimentos, inclusive sobre as melhores práticas de governança corporativa,
experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o
cargo:
I – o Conselho de Administração; e
II – a Diretoria Executiva, composta pelo Conselho Diretor e pelos demais Diretores,
todos residentes no País, na forma estabelecida no art. 24 deste Estatuto.
Parágrafo único. O Conselho de Administração tem, na forma prevista em lei e neste
Estatuto, atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, não abrangendo
funções operacionais ou executivas.
Investidura
Art. 12. Os membros dos órgãos de Administração serão investidos em seus cargos mediante
assinatura de termos de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da
Diretoria Executiva, conforme o caso.
§ 1º Os eleitos para os órgãos de Administração tomarão posse independentemente da
prestação de caução.
§ 2º No ato da posse, os administradores eleitos deverão, ainda, assinar o Termo de
Anuência dos Administradores ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo.
Impedimentos e vedações
Art. 13. Não podem participar dos órgãos de Administração, além dos impedidos por lei:
I – os que estiverem inadimplentes com o Banco ou que lhe tenham causado prejuízo
ainda não ressarcido;
II – os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa
jurídica inadimplente com o Banco ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não
ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de
administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social imediatamente
anterior à data da eleição ou nomeação;
III – os que houverem sido condenados por crime de sonegação fiscal ou contra o
Sistema Financeiro Nacional;
IV – os declarados inabilitados para cargos de administração em instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou em outras instituições sujeitas a autorização,
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controle e fiscalização de órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta,
incluídas as entidades de previdência privada, as sociedades seguradoras, as
sociedades de capitalização e as companhias abertas;
V – os que estiverem respondendo pessoalmente, ou como controlador ou administrador
de pessoa jurídica, por pendências relativas a protesto de títulos, cobranças judiciais,
emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou
circunstâncias análogas;
VI – os declarados falidos ou insolventes;
VII – os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica
concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição
ou nomeação, salvo na condição de síndico, comissário ou administrador judicial;
VIII – sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau,
de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria;
IX – os que ocuparem cargos em sociedades que possam ser consideradas
concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou
fiscal, ou em Comitê de Auditoria, e os que tiverem interesse conflitante com a
sociedade, salvo dispensa da Assembleia.
Parágrafo único. É incompatível com a participação nos órgãos de administração do
Banco a candidatura a mandato público eletivo, devendo o interessado requerer seu
afastamento, sob pena de perda do cargo, a partir do momento em que tornar pública sua
pretensão à candidatura. Durante o período de afastamento não será devida qualquer
remuneração ao membro do órgão de administração, o qual perderá o cargo a partir da
data do registro da candidatura.
Art. 14. Aos integrantes dos órgãos de administração é vedado intervir no estudo,
deferimento, controle ou liquidação de qualquer operação em que:
I – sejam interessadas, direta ou indiretamente, sociedades de que detenham o controle
ou participação superior a 10% (dez por cento) do capital social;
II – tenham interesse conflitante com o do Banco.
Parágrafo único. O impedimento de que trata o inciso I se aplica, ainda, quando se tratar
de empresa em que ocupem, ou tenham ocupado em período imediatamente anterior à
investidura no Banco, cargo de administração.

Perda do cargo

Art. 15. Perderá o cargo:
I – salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o membro do Conselho de
Administração que deixar de comparecer, com ou sem justificativa, a três reuniões
ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões ordinárias alternadas durante o prazo do
mandato; e
II – o membro da Diretoria Executiva que se afastar, sem autorização, por mais de trinta
dias.
Remuneração
Art. 16. A remuneração dos integrantes dos órgãos de Administração será fixada anualmente
pela Assembleia Geral, observadas as prescrições legais.
Parágrafo único. A Assembleia Geral, nos exercícios em que forem pagos o dividendo
obrigatório e a participação de lucros aos empregados, poderá atribuir participação nos
lucros do Banco aos membros da Diretoria Executiva, desde que o total não ultrapasse a
50% (cinquenta por cento) da remuneração anual dos membros da Diretoria Executiva e
nem cinco milésimos dos lucros (art. 190 da Lei nº 6404/76), prevalecendo o limite que for
menor.
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Dever de informar e outras obrigações
Art. 17. Sem prejuízo dos procedimentos de autorregulação atualmente adotados, os membros
do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do Banco deverão:
I – comunicar ao Banco, à CVM – Comissão de Valores Mobiliários e à bolsa de
valores:
a) imediatamente após a investidura no cargo, a quantidade e as características
dos valores mobiliários ou derivativos de que sejam titulares, direta ou indiretamente, de
emissão do Banco, de suas controladas ou das sociedades coligadas relacionadas à sua
área de atuação, além daqueles de titularidade de seus respectivos cônjuges,
companheiros e dependentes incluídos na declaração anual do imposto de renda;
b) no momento da posse, ou de eventuais alterações posteriores, os seus planos
de negociação periódica dos valores mobiliários e derivativos referidos na alínea “a”
deste inciso, inclusive suas subsequentes alterações; e
c) as negociações com os valores mobiliários e derivativos de que trata a alínea
“a” deste inciso, inclusive o preço, até o décimo dia do mês seguinte àquele em que se
verificar a negociação;
II – abster-se de negociar com os valores mobiliários ou derivativos de que trata a alínea
“a” do inciso I deste artigo:
a) no período de 15 (quinze) dias anteriores à divulgação das informações
trimestrais (ITR) e anuais (DFP e IAN); e
b) nas demais hipóteses previstas na legislação aplicável.
Seção II – Conselho de Administração
Composição e prazo de gestão
Art. 18. O Conselho de Administração será composto por pessoas naturais, eleitas pela
Assembléia Geral, e terá sete membros, com mandato unificado de dois anos, dentre os
quais um Presidente e um Vice-Presidente, permitida a reeleição. O prazo de gestão
estender-se-á até a investidura dos novos membros.
§ 1º É assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger ao menos dois
conselheiros de administração, se maior número não lhes couber pelo processo de voto
múltiplo.
§ 2º A União indicará, à deliberação da Assembleia Geral, para o preenchimento de
cinco vagas no Conselho de Administração:
I – o Presidente do Banco, que será o Vice-Presidente do Conselho de Administração;
II – dois representantes indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
III – um representante indicado pelos empregados do Banco do Brasil S.A., na forma do
§ 4º deste artigo;
IV – um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
§ 3º O Presidente do Conselho será escolhido dentre os membros indicados pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 4º O representante dos empregados será escolhido pelo voto direto de seus pares,
dentre os empregados ativos da empresa, em eleição organizada e regulamentada pelo
Banco, em conjunto com as entidades sindicais que os representam, observadas as
exigências e procedimentos previstos na legislação e o disposto nos parágrafos 5º e 6º
deste artigo.
§ 5º Para o exercício do cargo, o conselheiro representante dos empregados está sujeito
a todos os critérios, exigências, requisitos, impedimentos e vedações previstas em lei e
neste Estatuto.
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§ 6º Sem prejuízo dos impedimentos e vedações previstos nos artigos 13 e 14 deste
Estatuto, o conselheiro representante dos empregados não participará das discussões e
deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios
e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, bem como
nas demais hipóteses em que ficar configurado o conflito de interesse.
§ 7º Na composição do Conselho de Administração, observar-se-ão, ainda, as seguintes
regras:
I – no mínimo, dois dos conselheiros deverão ser Conselheiros Independentes, assim
definidos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA – BOLSA
DE VALORES DE SÃO PAULO – Bolsa de Valores de São Paulo, estando, ainda, nessa
condição, os conselheiros eleitos nos termos do § 1.° deste artigo;
II – a condição de Conselheiro Independente será expressamente declarada na Ata da
Assembleia Geral que o eleger.
§ 8º Na hipótese de adoção do processo de voto múltiplo previsto no § 1º deste artigo,
não será considerada a vaga destinada ao representante dos empregados.
Voto múltiplo
Art. 19. É facultado aos acionistas, observado o percentual mínimo estabelecido pela Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, requerer, até 48 horas antes da Assembleia Geral,
mediante requerimento escrito dirigido ao Presidente do Banco, a adoção do processo
de voto múltiplo, para a eleição dos membros do Conselho de Administração, de acordo
com o disposto neste artigo.
§ 1º
Caberá à mesa que dirigir os trabalhos da Assembleia informar previamente aos
acionistas, à vista do “Livro de Presença”, o número de votos necessários para a eleição
de cada membro do Conselho.
§ 2º
Adotado o voto múltiplo, em substituição às prerrogativas previstas no § 1º do
art. 18 deste Estatuto, os acionistas que representem, pelo menos, 15% (quinze por
cento) do total das ações com direito a voto, terão direito de eleger e destituir um
membro e seu suplente do Conselho de Administração, em votação em separado na
Assembleia Geral, excluído o acionista controlador.
§ 3º
Somente poderão exercer o direito previsto no § 2º acima os acionistas que
comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária ali exigida durante o
período de três meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembleia
Geral.
§ 4º
Será mantido registro com a identificação dos acionistas que exercerem a
prerrogativa a que se refere o § 2º deste artigo.
Vacância e substituições
Art. 20. Excetuada a hipótese de destituição de membro do Conselho eleito pelo processo de
voto múltiplo, no caso de vacância do cargo de conselheiro, os membros remanescentes
no Colegiado nomearão acionista para completar o mandato do substituído. Se houver a
vacância da maioria dos cargos, estejam ou não ocupados por substitutos nomeados, a
Assembleia Geral será convocada para proceder a uma nova eleição.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho será substituído pelo Vice-Presidente e, nas
ausências deste, por outro conselheiro indicado pelo Presidente. No caso de vacância, a
substituição dar-se-á até a escolha do novo titular do Conselho, o que deverá ocorrer na
primeira reunião do Conselho de Administração subsequente.
Atribuições
Art. 21. Além das competências definidas em lei, são atribuições do Conselho de Administração:
I – aprovar as políticas, a estratégia corporativa, o plano de investimentos, o plano
diretor e o orçamento geral do Banco;
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II – deliberar sobre:
a) distribuição de dividendos intermediários, inclusive à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral;
b) pagamento de juros sobre o capital próprio;
c) aquisição das próprias ações, em caráter não permanente;
d) participações do Banco em sociedades, no País e no exterior;
III – definir as atribuições da Auditoria Interna, regulamentar o seu funcionamento, bem
como nomear e dispensar o seu titular;
IV – escolher e destituir os auditores independentes, cujos nomes poderão ser objeto
de veto, devidamente fundamentado, pelo Conselheiro eleito na forma do § 2º do art. 19
deste Estatuto, se houver;
V – fixar o número e eleger os membros da Diretoria Executiva, observado o art. 24
deste Estatuto e o disposto no art. 21 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964;
VI – aprovar o seu regimento interno e decidir sobre a criação, a extinção e o
funcionamento de comitês no âmbito do próprio Conselho de Administração;
VII – aprovar o regimento interno da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria;
VIII – decidir sobre a participação dos empregados nos lucros ou resultados do Banco;
IX – apresentar à Assembleia Geral lista tríplice de empresas especializadas, para a
finalidade prevista no parágrafo único do art. 10;
X – estabelecer meta de rentabilidade que assegure a adequada remuneração do
capital próprio;
XI – eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria;
XII – avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempenho da Diretoria Executiva e
do Comitê de Auditoria; e
XIII – manifestar-se formalmente quando da realização de ofertas públicas de aquisição de
ações de emissão do Banco.
§ 1º A estratégia corporativa do Banco será fixada para um período de cinco anos,
devendo ser revista, anualmente, até o mês de setembro de cada ano.
§ 2º Para assessorar a deliberação do Conselho de Administração, as propostas de
fixação das atribuições e de regulamentação do funcionamento da Auditoria Interna,
referidas no inciso III, deverão conter parecer prévio das áreas técnicas envolvidas e do
Comitê de Auditoria.
§ 3º A fiscalização da gestão dos membros da Diretoria Executiva, de que trata a Lei n°
6.404/76 poderá ser exercida isoladamente por qualquer conselheiro, o qual terá acesso
aos livros e papéis do Banco e às informações sobre os contratos celebrados ou em via
de celebração e quaisquer outros atos que considere necessários ao desempenho de
suas funções, podendo requisitá-los, diretamente, a qualquer membro da Diretoria
Executiva. As providências daí decorrentes, inclusive propostas para contratação de
profissionais externos, serão submetidas à deliberação do Conselho de Administração.
§ 4º A manifestação formal de que trata a alínea XIII será por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública
de ações, abordando, pelo menos: (i) a conveniência e a oportunidade da oferta pública
de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos
valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição
de ações sobre os interesses do Banco; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo
ofertante em relação ao Banco; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração
considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis
estabelecidas pela CVM.
Funcionamento
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Art. 22. O Conselho de Administração reunir-se-á com a presença de, no mínimo, a maioria dos
seus membros:
I – ordinariamente, pelo menos uma vez por mês; e
II – extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, ou a pedido de, no
mínimo, dois conselheiros.
§ 1º As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo seu
Presidente.
§ 2º A reunião extraordinária solicitada pelos conselheiros, na forma do inciso II deste
artigo, deverá ser convocada pelo Presidente nos sete dias que se seguirem ao pedido;
esgotado esse prazo sem que o Presidente a tenha convocado, qualquer conselheiro
poderá fazê-lo.
§ 3º O Conselho de Administração delibera por maioria de votos, sendo necessário:
I – o voto favorável de cinco conselheiros para a aprovação das matérias de que tratam
os incisos I, III, IV e VI do art. 21; ou
II – o voto favorável da maioria dos conselheiros presentes, para a aprovação das
demais matérias, prevalecendo, em caso de empate, o voto do Presidente do Conselho,
ou do seu substituto no exercício das funções.
§ 4º Fica facultada, mediante justificativa, eventual participação dos conselheiros na
reunião, por telefone, videoconferência, ou outro meio de comunicação que possa
assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto, que será considerado
válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião.
Avaliação
Art. 23. O Conselho de Administração realizará anualmente uma avaliação formal do seu
desempenho.
§ 1º O processo de avaliação citado no caput será realizado conforme procedimentos
previamente definidos pelo próprio Conselho de Administração e que deverão estar
descritos em seu regimento interno.
§ 2º Caberá ao Presidente do Conselho conduzir o processo de avaliação.
Seção III – Diretoria Executiva
Composição e prazo de gestão
Art. 24. A administração do Banco competirá à Diretoria Executiva, que terá entre dez e trinta e
sete membros, sendo:
I – o Presidente, nomeado e demissível “ad nutum” pelo Presidente da República;
II – até nove Vice-Presidentes eleitos na forma da lei;
III – até vinte e sete Diretores eleitos na forma da lei.
§ 1º No âmbito da Diretoria Executiva, o Presidente e os Vice-Presidentes formarão o
Conselho Diretor.
§ 2º O cargo de Diretor é privativo de empregados da ativa do Banco.
§ 3º Os eleitos para a Diretoria Executiva terão mandato de três anos, permitida a
reeleição. O prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos membros.
§ 4º Além dos requisitos previstos no art. 11 deste Estatuto, devem ser observadas,
cumulativamente, as seguintes condições para o exercício de cargos na Diretoria
Executiva do Banco:
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I – ser graduado em curso superior; e
II – ter exercido, nos últimos cinco anos:
a) por pelo menos dois anos, cargos gerenciais em instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional; ou
b) por pelo menos quatro anos, cargos gerenciais na área financeira de outras
entidades detentoras de patrimônio líquido não inferior a um quarto dos limites mínimos
de capital realizado e patrimônio líquido exigidos pela regulamentação para o Banco; ou
c) por pelo menos dois anos, cargos relevantes em órgãos ou entidades da
administração pública.
§ 5º Ressalvam-se, em relação às condições previstas nos incisos I e II do § 4º deste
artigo, ex-administradores que tenham exercido cargos de diretor ou de sócio-gerente
em outras instituições do Sistema Financeiro Nacional por mais de cinco anos, exceto
em cooperativa de crédito.
§ 6º Após o término da gestão, os ex-membros da Diretoria Executiva ficam impedidos,
por um período de quatro meses, contados do término da gestão, se maior prazo não for
fixado nas normas regulamentares, de:
I – exercer atividades ou prestar qualquer serviço a sociedades ou entidades
concorrentes das sociedades integrantes do Conglomerado Banco do Brasil;
II – aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional
com pessoa física ou jurídica com a qual tenham mantido relacionamento oficial direto e
relevante nos seis meses anteriores ao término da gestão, se maior prazo não for fixado
nas normas regulamentares; e
III – patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica, perante
órgão ou entidade da Administração Pública Federal com que tenha tido relacionamento
oficial direto e relevante nos seis meses anteriores ao término da gestão, se maior prazo
não for fixado nas normas regulamentares.
§ 7º Durante o período de impedimento, os ex-membros da Diretoria Executiva fazem jus
a remuneração compensatória equivalente à da função que ocupavam neste órgão,
observado o disposto no § 8º deste artigo.
§ 8º Não terão direito à remuneração compensatória de que trata o § 7º deste artigo os
ex-membros do Conselho Diretor não oriundos do quadro de empregados do Banco que,
respeitado o § 6º, deste artigo, optarem pelo retorno, antes do término do período de
impedimento, ao desempenho da função ou cargo, efetivo ou superior, que,
anteriormente à sua investidura, ocupavam na administração pública ou privada.
§ 9º Finda a gestão, os ex-Diretores e os ex-membros do Conselho Diretor oriundos do
quadro de funcionários do Banco sujeitam-se às normas internas aplicáveis a todos os
empregados, observado o disposto no § 7º deste artigo.
§ 10. Salvo dispensa do Conselho de Administração, na forma do § 11, o
descumprimento da obrigação de que trata o § 6º implica, além da perda da
remuneração compensatória prevista no § 7º, a devolução do valor já recebido a esse
título e o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração
compensatória que seria devida no período, sem prejuízo do ressarcimento das perdas e
danos a que eventualmente der causa.
§ 11. O Conselho de Administração pode, a requerimento do ex-membro da Diretoria
Executiva, dispensá-lo do cumprimento da obrigação prevista no § 6º, sem prejuízo das
demais obrigações legais a que esteja sujeito. Nessa hipótese, não é devido o
pagamento da remuneração compensatória a que alude o § 7º, a partir da data em que o
requerimento for recebido.
Vedações
Art. 25. A investidura em cargo da Diretoria Executiva requer dedicação integral, sendo vedado a
qualquer de seus membros, sob pena de perda do cargo, o exercício de atividades em
outras sociedades com fim lucrativo, salvo:
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I – em sociedades subsidiárias ou controladas do Banco, ou em sociedades das quais
este participe, direta ou indiretamente, observado o § 1º deste artigo; ou
II – em outras sociedades, por designação do Presidente da República, ou por
autorização prévia e expressa do Conselho de Administração.
§ 1º É vedado, ainda, a qualquer membro da Diretoria Executiva o exercício de atividade
em instituição ou empresa ligada ao Banco que tenha por objeto a administração de
recursos de terceiros, exceto na qualidade de membro de conselho de administração ou
de conselho fiscal.
§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, consideram-se ligadas ao Banco as
instituições ou empresas assim definidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Vacância e substituições
Art. 26. Serão concedidos (as):
I – afastamentos de até 30 dias, exceto licenças, aos Vice-Presidentes e Diretores,
pelo Presidente, e ao Presidente, pelo Conselho de Administração; e
II – licenças ao Presidente do Banco, pelo Ministro de Estado da Fazenda; aos demais
membros da Diretoria Executiva, pelo Conselho de Administração.
§ 1º As atribuições individuais do Presidente do Banco serão exercidas, durante seus
afastamentos e demais licenças:
I – de até trinta dias consecutivos, por um dos Vice-Presidentes que designar; e
II – superiores a trinta dias consecutivos, por quem, na forma da lei, for nomeado
interinamente pelo Presidente da República.
§ 2º No caso de vacância, o cargo de Presidente será ocupado, até a posse do seu
sucessor, pelo Vice-Presidente mais antigo; se de igual antiguidade, pelo mais idoso.
§ 3º As atribuições individuais dos Vice-Presidentes e dos Diretores serão exercidas por
outro Vice-Presidente ou Diretor, respectivamente, nos casos de afastamentos e demais
licenças, bem como no caso de vacância, sendo:
I – até trinta dias consecutivos, mediante designação do Presidente;
II – superior a trinta dias consecutivos, ou em caso de vacância, até a posse do
substituto eleito, mediante designação do Presidente e homologação, dentro do período
em que exercer as funções do cargo, pelo Conselho de Administração.
§ 4º Nas hipóteses previstas nos §§ 1º a 3º deste artigo, o Vice-Presidente ou Diretor
acumulará suas funções com as do Presidente, do Vice-Presidente ou do Diretor,
conforme for designado, sem acréscimo de remuneração.
Representação e constituição de mandatários
Art. 27. A representação judicial e extrajudicial e a constituição de mandatários do Banco
competem, isoladamente, ao Presidente ou a qualquer dos Vice-Presidentes e, nos
limites de suas atribuições e poderes, aos Diretores. A outorga de mandato judicial
compete ao Presidente, aos Vice-Presidentes e ao Diretor Jurídico.
§ 1º Os instrumentos de mandato devem especificar os atos ou as operações que
poderão ser praticados e a duração do mandato, podendo ser outorgados, isoladamente,
por qualquer membro da Diretoria Executiva, observada a hipótese do § 2º do art. 29
deste Estatuto. O mandato judicial poderá ser por prazo indeterminado.
§ 2º Os instrumentos de mandato serão válidos ainda que o seu signatário deixe de
integrar a Diretoria Executiva do Banco, salvo se o mandato for expressamente revogado.
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Atribuições da Diretoria Executiva
Art. 28. Cabe à Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da
Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração e exercer as atribuições
que lhe forem definidas por esse Conselho, sempre observando os princípios de boa
técnica bancária e as boas práticas de governança corporativa.
Atribuições do Conselho Diretor
Art. 29. São atribuições do Conselho Diretor:
I – submeter ao Conselho de Administração, por intermédio do Presidente do Banco, ou
pelo Coordenador por este designado, propostas à sua deliberação, em especial sobre
as matérias relacionadas nos incisos I, II, VII e VIII do art. 21 deste Estatuto;
II – fazer executar as políticas, a estratégia corporativa, o plano de investimentos, o
plano diretor e o orçamento geral do Banco;
III – aprovar e fazer executar o plano de mercado e o acordo de trabalho;
IV – aprovar e fazer executar a alocação de recursos para atividades operacionais e
para investimentos;
V – autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais, a
prestação de garantias a obrigações de terceiros, a renúncia de direitos, a transação e o
abatimento negocial, facultada a outorga desses poderes com limitação expressa;
VI – decidir sobre os planos de cargos, salários, vantagens e benefícios, e aprovar o
Regulamento de Pessoal do Banco, observada a legislação vigente;
VII – distribuir e aplicar os lucros apurados, na forma da deliberação da Assembleia
Geral de Acionistas ou do Conselho de Administração, observada a legislação vigente;
VIII – decidir sobre a criação, instalação e supressão de sucursais, filiais ou agências,
escritórios, dependências e outros pontos de atendimento no País e no exterior,
facultada a outorga desses poderes com limitação expressa;
IX – decidir sobre a organização interna do Banco, a estrutura administrativa das
diretorias e a criação, extinção e funcionamento de comitês no âmbito da Diretoria
Executiva e de unidades administrativas;
X – fixar as alçadas da Diretoria Executiva e dos seus membros e as atribuições e
alçadas dos comitês e das unidades administrativas, dos órgãos regionais, das redes de
distribuição e dos demais órgãos da estrutura interna, bem como dos empregados do
Banco, facultada a outorga desses poderes com limitação expressa;
XI – autorizar, verificada previamente a segurança e a adequada remuneração em cada
caso, a concessão de créditos a entidades assistenciais e a empresas de comunicação,
bem como o financiamento de obras de utilidade pública, facultada a outorga desses
poderes com limitação expressa;
XII – decidir sobre a concessão, a fundações criadas pelo Banco, de contribuições para
a consecução de seus objetivos sociais, limitadas, em cada exercício, a 5% (cinco por
cento) do resultado operacional;
XIII – aprovar os critérios de seleção e a indicação de conselheiros para integrarem os
conselhos de empresas e instituições das quais o Banco, suas subsidiárias, controladas
ou coligadas participem ou tenham direito de indicar representante; e
XIV – decidir sobre situações não compreendidas nas atribuições de outro órgão de
administração e sobre casos extraordinários.
§ 1º As decisões do Conselho Diretor obrigam toda a Diretoria Executiva.
§ 2º As outorgas de poderes previstas nos incisos V, VIII, X e XI deste artigo, quando
destinadas a produzir efeitos perante terceiros, serão formalizadas por meio de
instrumento de mandato assinado pelo Presidente e um Vice-Presidente ou por dois VicePresidentes.
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Atribuições individuais dos membros da Diretoria Executiva
Art. 30. Cabe a cada um dos membros da Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir este
Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de
Administração e as decisões colegiadas do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva.
Além disso, são atribuições:
I – do Presidente:
a) presidir a Assembleia Geral de Acionistas, convocar e presidir as reuniões
do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva e supervisionar a sua atuação;
b) propor, ao Conselho de Administração, o número de membros da Diretoria
Executiva, indicando-lhe, para eleição, os nomes dos Vice-Presidentes e dos Diretores;
c) propor ao Conselho de Administração as atribuições dos Vice-Presidentes e
dos Diretores, bem como eventual remanejamento;
d) supervisionar e coordenar a atuação dos Vice-Presidentes, dos Diretores e
titulares de unidades que estiverem sob sua supervisão direta;
e) nomear, remover, ceder, promover, comissionar, punir
empregados, podendo outorgar esses poderes com limitação expressa;

e

demitir

f) indicar, dentre os Vice-Presidentes, coordenador com a finalidade de
convocar e presidir, em suas ausências ou impedimentos, as reuniões do Conselho
Diretor e da Diretoria Executiva.
II – de cada Vice-Presidente:
a) administrar, supervisionar e coordenar as áreas que lhe forem atribuídas e a
atuação dos Diretores e dos titulares das unidades que estiverem sob sua supervisão
direta;
b) coordenar as reuniões do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva, quando
designado pelo Presidente.
III – de cada Diretor:
a) administrar, supervisionar e coordenar as atividades da diretoria e unidades
sob sua responsabilidade;
b) prestar assessoria aos trabalhos do Conselho Diretor, no âmbito das
respectivas atribuições; e
c) executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo membro do Conselho
Diretor ao qual estiver vinculado.
§ 1º O Coordenador designado pelo Presidente para convocar e presidir as reuniões do
Conselho Diretor e da Diretoria Executiva não proferirá voto de qualidade no exercício
dessa função.
§ 2º As atribuições individuais do Presidente, dos Vice-Presidentes e dos Diretores serão
exercidas, nas suas ausências ou impedimentos, na forma do art. 26, observado o que
dispuserem os Regimentos Internos da Diretoria Executiva e do Conselho Diretor, as
normas sobre competências, as alçadas decisórias e demais procedimentos fixados pelo
Conselho Diretor.
Funcionamento
Art. 31. O funcionamento da Diretoria Executiva e do Conselho Diretor será disciplinado por meio
do seu regimento interno, observado o disposto neste artigo.
§ 1º A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada três meses, e,
extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente do Banco ou pelo
Coordenador por este designado.
§ 2º O Conselho Diretor:
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I – é órgão de deliberação colegiada, devendo reunir-se, ordinariamente, pelo menos
uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou
pelo Coordenador por este designado, sendo necessária, em qualquer caso, a presença
de, no mínimo, a maioria de seus membros;
II – as deliberações exigem, no mínimo, aprovação da maioria dos membros presentes;
em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente; e
III – uma vez tomada a decisão, cabe aos membros do Conselho Diretor a adoção das
providências para sua implementação.
§ 3º O Conselho Diretor será assessorado por uma Secretaria Executiva, cabendo ao
Presidente designar o seu titular.
Seção IV – Segregação de funções
Art. 32. Os órgãos de Administração devem, no âmbito das respectivas atribuições, observar as
seguintes regras de segregação de funções:
I – as diretorias ou unidades responsáveis por funções de contadoria, controladoria e
controles internos não podem ficar sob a supervisão direta de Vice-Presidente a que
estiver vinculado Diretor responsável por qualquer outra atividade administrativa, exceto
Diretores ou unidades responsáveis por gestão de risco ou por recuperação de créditos;
II – as diretorias ou unidades responsáveis pelas atividades de análise de risco de
crédito não podem ficar sob a supervisão direta de Vice-Presidente a que estiver
vinculado Diretor responsável pelas atividades de concessão de créditos ou de
garantias, exceto nos casos de recuperação de créditos; e
III – os Vice-Presidentes, Diretores ou quaisquer responsáveis pela administração de
recursos próprios do Banco não podem administrar recursos de terceiros, nem ter sob sua
supervisão subsidiária ou controlada do Banco responsável por essa atividade.
Seção V – Comitê de Auditoria
Art. 33. O Comitê de Auditoria, com as atribuições e encargos previstos na legislação, será
formado por três membros efetivos e um suplente, os quais terão mandato anual,
renovável até o máximo de cinco anos, nos termos das normas aplicáveis.
§ 1º Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de Administração,
obedecendo ao disposto neste Estatuto e aos seguintes critérios:
I – um membro titular será escolhido dentre os indicados pelos Conselheiros de
Administração eleitos pelos acionistas minoritários;
II – dois membros titulares serão escolhidos dentre os indicados pelos Conselheiros de
Administração representantes da União;
III – pelo menos um dos integrantes do Comitê de Auditoria deverá possuir comprovados
conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria.
§ 2º O membro suplente auxiliará os titulares nos trabalhos do Comitê, porém sem direito
a voto, quando nessa condição.
§ 3º Perderá o cargo o membro do Comitê de Auditoria que deixar de comparecer, com
ou sem justificativa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões
alternadas durante o período de doze meses, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, e, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração.
§ 4º São atribuições do Comitê de Auditoria, além de outras previstas na legislação
própria:
I – assessorar o Conselho de Administração no que concerne ao exercício de suas
funções de auditoria e fiscalização;
II – supervisionar as atividades e avaliar os trabalhos da auditoria independente;
III – exercer suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pelo
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Banco do Brasil que adotarem o regime de Comitê de Auditoria único.
§ 5º
O funcionamento do Comitê de Auditoria será regulado por meio do seu
regimento interno, observado que:
I – reunir-se-á, no mínimo trimestralmente, com o Conselho Diretor, com os auditores
independentes e com a Auditoria Interna, em conjunto ou separadamente, a seu
critério;
II – o Comitê de Auditoria poderá convidar para participar, sem direito a voto, das suas
reuniões:
a) membros do Conselho Fiscal;
b) o titular e outros representantes da Auditoria Interna; e
c) quaisquer membros da Diretoria Executiva ou empregados do Banco.
§ 6º A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, a ser definida pelo Conselho
de Administração, será compatível com o plano de trabalho aprovado por este
Colegiado, observado que:
I – a remuneração dos membros do Comitê não será superior ao honorário médio
percebido pelos Diretores;
II – no caso de servidores públicos, a sua remuneração pela participação no Comitê de
Auditoria ficará sujeita às disposições estabelecidas na legislação e regulamento
pertinentes;
III – o integrante do Comitê de Auditoria que for, também, membro do Conselho de
Administração deverá optar pela remuneração relativa a apenas um dos cargos.
§ 7º Ao término do mandato, os ex-membros do Comitê de Auditoria, titulares ou
suplentes, sujeitam-se ao impedimento previsto no § 6º do art. 24 deste Estatuto,
observados os §§ 7º a 11 do mesmo artigo.
Seção VI – Auditoria Interna
Art. 34. O Banco disporá de uma Auditoria Interna, subordinada ao Conselho de Administração.
Parágrafo único. O titular da Auditoria Interna será escolhido dentre empregados da ativa
do Banco e nomeado e dispensado pelo Conselho de Administração, observadas as
disposições do art. 22, § 3º, I, deste Estatuto.
Seção VII – Ouvidoria
Art. 35. O Banco disporá de uma Ouvidoria que terá a finalidade de atuar como canal de
comunicação entre a Instituição, clientes e usuários, permitindo-lhes buscar a solução de
problemas no seu relacionamento com o Banco do Brasil, mediante o registro de
reclamações, denúncias e sugestões.
§ 1º Além de outras previstas na legislação, constituem atribuições da Ouvidoria:
I – receber, 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 ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento dos
procedimentos e rotinas da instituição;
V – elaborar e encaminhar à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de
Administração relatórios semestrais sobre sua atuação, contendo as proposições
mencionadas no item anterior.
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§ 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.
§ 4º A função de Ouvidor será desempenhada por empregado da ativa, detentor de
comissão compatível com as atribuições da Ouvidoria, o qual terá mandato de 1 (um)
ano, renovável por iguais períodos, sendo designado e destituído, a qualquer tempo, pelo
Presidente do Banco.
§ 5º O empregado designado para o exercício das atribuições de ouvidor não perceberá
outra remuneração além daquela prevista para a comissão que originalmente ocupa.
CAPÍTULO VI – CONSELHO FISCAL
Composição
Art. 36. O Conselho Fiscal funcionará de modo permanente e será constituído por cinco membros
efetivos e respectivos suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária,
assegurada aos acionistas minoritários a eleição de dois membros.
§ 1º Os representantes da União no Conselho Fiscal serão indicados pelo Ministro de
Estado da Fazenda, dentre os quais um representante do Tesouro Nacional.
§ 2º A remuneração dos conselheiros fiscais será fixada pela Assembleia Geral que os
eleger.
§ 3º Além das pessoas a que se refere o art. 13 deste Estatuto, não podem ser eleitos
para o Conselho Fiscal membros dos órgãos de Administração e empregados do Banco,
ou de sociedade por este controlada, e o cônjuge ou parente, até o terceiro grau, de
administrador do Banco.
§ 4º Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos,
independentemente da assinatura de termo de posse, desde a respectiva eleição.
§ 5º Os conselheiros fiscais devem, até a primeira reunião do Conselho Fiscal que ocorrer
após a respectiva eleição, assinar o Termo de Anuência dos membros do Conselho Fiscal
ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores
de São Paulo.
Funcionamento
Art. 37. Observadas as disposições deste Estatuto, o Conselho Fiscal, por voto favorável de, no
mínimo, quatro de seus membros, elegerá o seu Presidente e aprovará o seu regimento
interno.
§ 1º 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 do Banco.
§ 2º Perderá o cargo, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o membro do
Conselho Fiscal que deixar de comparecer, sem justificativa, a três reuniões ordinárias
consecutivas ou a quatro reuniões ordinárias alternadas durante o prazo do mandato.
§ 3º Exceto nas hipóteses previstas no caput deste artigo, a aprovação das matérias
submetidas à deliberação do Conselho Fiscal exige voto favorável de, no mínimo, três de
seus membros.
Art. 38. Os Conselheiros Fiscais assistirão às reuniões do Conselho de Administração em que se
deliberar sobre os assuntos em que devam opinar.
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Parágrafo único. O Conselho Fiscal far-se-á representar por, pelo menos, um de seus
membros às reuniões da Assembleia Geral e responderá aos pedidos de informação
formulados pelos acionistas.
Dever de informar e outras obrigações
Art. 39. Os membros do Conselho Fiscal acionistas do Banco devem observar, também, os
deveres previstos no art. 17 deste Estatuto.
CAPÍTULO VII – EXERCÍCIO SOCIAL, LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS
Exercício social
Art. 40. O exercício social coincidirá com o ano civil, com término no dia 31 de dezembro de cada
ano.
Demonstrações financeiras
Art. 41. 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.
§ 1º As demonstrações financeiras trimestrais, semestrais e anuais, além dos requisitos
legais e regulamentares, devem conter:
I – balanço patrimonial consolidado, demonstrações do resultado consolidado e dos
fluxos de caixa;
II – demonstração do valor adicionado;
III – comentários acerca do desempenho consolidado;
IV – posição acionária de todo aquele que detiver, direta ou indiretamente, mais de 5%
(cinco por cento) do capital social do Banco;
V – quantidade e características dos valores mobiliários de emissão do Banco de que o
acionista controlador, os administradores e os membros do Conselho Fiscal sejam
titulares, direta ou indiretamente;
VI – evolução da participação das pessoas referidas no inciso anterior, em relação aos
respectivos valores mobiliários, nos doze meses imediatamente anteriores; e
VII – quantidade de ações em circulação e o seu percentual em relação ao total emitido.
§ 2º Nas demonstrações financeiras do exercício, serão apresentados, também,
indicadores e informações sobre o desempenho socioambiental do Banco.
Art. 42. As demonstrações financeiras trimestrais, semestrais e anuais serão também elaboradas
em inglês, sendo que pelo menos as demonstrações financeiras anuais serão também
elaboradas de acordo com os padrões internacionais de contabilidade.
Destinação do lucro
Art. 43. 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:
I – constituição de Reserva Legal;
II – constituição, se for o caso, de Reserva de Contingência e de Reservas de Lucros a
Realizar;
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III – pagamento de dividendos, observado o disposto nos artigos 44 e 45 deste Estatuto;
IV – do saldo apurado após as destinações anteriores:
a) constituição das seguintes Reservas Estatutárias:
1- Reserva para Margem Operacional, com a finalidade de 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, até o limite de 80% (oitenta por cento) do capital
social;
2- Reserva para Equalização de Dividendos, com a finalidade de assegurar
recursos para o pagamento de dividendos, constituída pela parcela de
até 50% (cinquenta por cento) do saldo do lucro líquido, até o limite de
20% (vinte por cento) do capital social;
b) 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 trata o inciso IV 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 proposta do
Conselho Diretor, aprovada pelo Conselho de Administração e deliberada pela Assembleia
Geral Ordinária de que trata o § 1º do artigo 9º deste Estatuto, ocasião em que serão
apresentadas as justificativas dos percentuais aplicados na constituição das reservas
estatutárias de que trata a alínea “a” do inciso IV do caput deste artigo.
Dividendo obrigatório
Art. 44. 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.
§ 1º O dividendo correspondente aos semestres de cada exercício social será declarado
por ato do Conselho Diretor, aprovado pelo Conselho de Administração.
§ 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 do Conselho Diretor.
§ 3º É admitida a distribuição de dividendos intermediários em períodos inferiores ao
previsto no caput deste artigo, observado o disposto nos artigos 21, II, “a”, 29, I e VII, e
44, § 1º, deste Estatuto.
Juros sobre o capital próprio
Art. 45. Observada a legislação vigente e na forma da deliberação do Conselho de
Administração, o Conselho Diretor poderá autorizar o pagamento ou crédito aos
acionistas de juros, a título de remuneração do capital próprio, bem como a imputação do
seu valor ao dividendo mínimo obrigatório.
§ 1º Caberá ao Conselho Diretor 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.
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CAPÍTULO VIII – RELAÇÕES COM O MERCADO
Art. 46. O Banco:
I – realizará, pelo menos uma vez por ano, reunião pública com analistas de mercado,
investidores e outros interessados, para divulgar informações quanto à sua situação
econômico-financeira, bem como no tocante a projetos e perspectivas;
II – enviará à bolsa de valores em que suas ações forem mais negociadas, além de
outros documentos a que esteja obrigado por força de lei:
a) o calendário anual de eventos corporativos;
b) programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos de emissão
do Banco, destinados aos seus empregados e administradores, se houver; e
c) os documentos colocados à disposição dos acionistas para deliberação na
Assembleia Geral;
III – divulgará, em sua página na Internet, além de outras, as informações:
a) referidas nos arts. 41 e 42 deste Estatuto;
b) divulgadas na reunião pública referida no inciso I deste artigo; e
c) prestadas à bolsa de valores na forma do inciso II deste artigo;
IV – adotará medidas com vistas à dispersão acionária na distribuição de novas ações,
tais como:
a) garantia de acesso a todos os investidores interessados; ou
b) distribuição, a pessoas físicas ou a investidores não institucionais, de, no
mínimo, 10% (dez por cento) das ações emitidas.
CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
Ingresso nos quadros do Banco
Art. 47. Só a brasileiros será permitido ingressar no quadro de empregados do Banco no País.
Parágrafo único. Os portugueses residentes no País poderão também ingressar nos
serviços e quadros do Banco, desde que amparados por igualdade de direitos e obrigações
civis e estejam no gozo de direitos políticos legalmente reconhecidos.
Art. 48. O ingresso no quadro de empregados do Banco dar-se-á mediante aprovação em
concurso público.
§ 1º Os empregados do Banco estão sujeitos à legislação do trabalho e aos regulamentos
internos da Companhia.
§ 2º Poderão ser contratados, a termo e demissíveis “ad nutum”, profissionais para
exercerem as funções de assessoramento especial ao Presidente, observada a dotação
máxima de três Assessores Especiais do Presidente e um Secretário Particular do
Presidente.
Publicações oficiais
Art. 49. O Conselho Diretor fará publicar, no Diário Oficial da União, o Regulamento de Licitações
do Banco do Brasil.
Avaliação dos processos de análise de riscos
Art. 50. O Banco contratará, periodicamente, empresa de auditoria externa para avaliar o processo
de análise de riscos de crédito, de mercado, de liquidez e operacional, e o processo de
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deferimento de operações da Instituição, submetendo os resultados do trabalho à
apreciação dos Conselhos Diretor, Fiscal e de Administração.
Arbitragem
Art. 51. O Banco, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei de Sociedades
Anônimas, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem,
do Contrato de Participação e do Regulamento de Sanções do Novo Mercado.
§ 1º
O disposto no caput não se aplica às disputas ou controvérsias que se refiram às
atividades próprias do Banco, como instituição integrante do Sistema Financeiro
Nacional, e às atividades previstas no art. 19 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de
1964, e demais leis que lhe atribuam funções de agente financeiro, administrador ou
gestor de recursos públicos.
§ 2º Excluem-se, ainda, do disposto no caput, as disputas ou controvérsias que envolvam
direitos indisponíveis.
Art. 52. O Banco, na forma definida pelo Conselho de Administração, assegurará aos integrantes
e ex-integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria
Executiva, bem como do Comitê de Auditoria e de outros órgãos técnicos ou consultivos
criados por este Estatuto, a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles
instaurados pela prática de atos no exercício de cargo ou função, desde que não tenha
sido constatado fato que dê causa a ação de responsabilidade e que não haja
incompatibilidade com os interesses da Companhia, ou de suas subsidiárias e
sociedades controladas e coligadas.
Parágrafo único. O Conselho de Administração poderá, ainda, na forma por ele definida
e observado, no que couber, o disposto no caput deste artigo, autorizar a contratação de
seguro em favor dos integrantes e ex-integrantes dos órgãos estatutários relacionados
no caput para resguardá-los de responsabilidade por atos ou fatos pelos quais
eventualmente possam vir a ser demandados judicial ou administrativamente, cobrindo
todo o prazo de exercício dos seus respectivos mandatos.
CAPÍTULO X – OBRIGAÇÕES DO ACIONISTA CONTROLADOR
Alienação de controle
Art. 53. A alienação do controle acionário do Banco, direta ou indireta, tanto por meio de uma
única operação, quanto por meio de operações sucessivas, somente poderá ser
contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a,
observando as condições e prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, fazer oferta pública de aquisição das
ações dos demais acionistas, assegurando-se a estes tratamento igualitário àquele dado
ao acionista controlador alienante.
§ 1º A oferta pública, prevista no caput deste artigo, será também realizada quando
houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, de que venha resultar a alienação
do controle do Banco.
§ 2º Aquele que, sendo acionista do Banco, vier a adquirir o seu controle, além de fazer
a oferta pública de que trata o caput deste artigo, fica obrigado a ressarcir os acionistas
de quem tenha comprado ações em bolsa nos seis meses anteriores à data da alienação
do controle, pela diferença entre o preço pago ao acionista controlador alienante e o
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valor de aquisição em bolsa, devidamente atualizado.
§ 3º O acionista controlador alienante somente transferirá a propriedade de suas ações
se o comprador subscrever o Termo de Anuência dos Controladores. O Banco somente
registrará a transferência de ações para o comprador, ou para aquele(s) que vier(em) a
deter o Poder de Controle, se este(s) subscrever(em) o Termo de Anuência dos
Controladores a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA.
§ 4º O Banco somente registrará acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do
Poder de Controle se os seus signatários subscreverem o Termo de Anuência dos
Controladores.
Fechamento de capital
Art. 54. Na hipótese de fechamento de capital do Banco e consequente cancelamento do registro
de companhia aberta, deverá ser ofertado um preço mínimo às ações, correspondente ao
valor econômico apurado por empresa especializada escolhida pela Assembleia Geral,
que tenha independência e experiência comprovada, na forma da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
§ 1º A obrigatoriedade de que trata o caput aplica-se também à hipótese de saída do
Banco do Novo Mercado da BM&FBOVESPA nos casos de registro de ações do Banco
para negociação fora do Novo Mercado, ou de reestruturação societária em que a
empresa resultante não seja registrada no Novo Mercado, observando as condições e
prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
§ 2º Os custos com a contratação de empresa especializada de que trata o caput serão
suportados pelo acionista controlador.
Ações em circulação
Art. 55. O acionista controlador promoverá medidas tendentes a manter em circulação, no mínimo,
25% (vinte e cinco por cento) das ações de emissão do Banco.
CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Art. 56. As medidas previstas no art. 42 deste Estatuto serão implementadas após definição de
cronograma pelo Conselho.
Brasília (DF), 06 de setembro de 2011.
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO I -

DA CONCEITUAÇÃO E DA COMPOSIÇÃO

Art. 1°

O Conselho de Administração do Banco do Bra sil S.A. é o órgão de administração
que fixa a orientação geral dos negócios do Banco e de suas subsidiárias e
controladas.

Art. 2°

O Conselho de Administração tem, na forma p revista em lei e no Estatuto, atribuições
estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, não abrangendo funções
operacionais ou executivas.

Art. 3°

A composição e o prazo de gestão do Conselh o é definida no Estatuto Social do
Banco.

§ 1°

Perderá o cargo o membro do Conselho de Admini stração que deixar de comparecer,
com ou sem justificativa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões
ordinárias alternadas durante o prazo do mandato, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito.

CAPÍTULO II Art. 4º

DA COMPETÊNCIA
Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições definidas em lei ou no
Estatuto:
I-

conceder licenças, remuneradas ou não, para atender a situações
excepcionais, aos membros da Diretoria Executiva, exceto ao Presidente do
Banco;

II -

conceder licença anual remunerada e autorizar os afastamentos até 30 dias do
Presidente do Banco;

III -

homologar a designação de substituto de Vice-Presidentes e Diretores, nos
períodos superiores a 30 (trinta) dias ou em caso de vacância, devendo a
homologação ocorrer dentro do período de substituição;

IV -

autorizar o exercício de atividades, por membro da Diretoria Executiva, em
instituições com fins lucrativos não vinculadas ao Banco, salvo quando
decorrente de designação do Presidente da República;

V-

fixar prazo para a alienação de participações decorrentes de operações de
renegociação de créditos;

VI -

submeter à Assembléia Geral de Acionistas a constituição de demais reservas
e retenção de lucros, observado o Art. 42 do Estatuto;

VII -

examinar o relatório de avaliação do processo de análise de risco de crédito e
de mercado e do processo de deferimento de operações;

VIII - autorizar o Banco a adquirir as próprias ações para cancelar ou manter em
tesouraria para posterior alienação;
IX -

escolher os membros temporários e respectivos suplentes do Conselho
Curador da Fundação Banco do Brasil; e

X-

aprovar, por proposta do Conselho Curador, a alteração do Estatuto da
Fundação Banco do Brasil.
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Art. 5°

Art. 6°

Art. 7º

CAPÍTULO III Art. 8°

Parágrafo único
Art. 9º
Parágrafo único

Art. 10

Compete ao Presidente:
I-

convocar e presidir as reuniões do Conselho;

II -

decidir, "ad referendum" do Conselho, sobre matérias que exijam solução
urgente.

Compete ao Vice-Presidente:
I-

substituir o Presidente nos casos de ausência ou vacância;

II -

convocar, por deliberação do Conselho, a Assembléia Geral de Acionistas;

III -

submeter ao Conselho de Administração as deliberações da Diretoria
Executiva que dependam de manifestação daquele Colegiado;

Compete aos demais conselheiros o desempenho das atribuições definidas na lei, no
Estatuto e neste Regimento.
DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração reunir-se-á:
I-

ordinariamente, pelo menos uma vez por mês; e

II -

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, ou a pedido
de, no mínimo, dois conselheiros.

Ressalvados os casos urgentes, a reunião do Conselho será convocada com oito
dias de antecedência, mediante aviso por escrito, com a indicação das matérias.
As reuniões do Conselho se instalam com a presença da maioria de seus membros.
Comparecerá obrigatoriamente às reuniões do Conselho, nas ausências do seu VicePresidente, quem o estiver substituindo na Presidência do Banco, mas sem direito a
voto.
O Conselho delibera por maioria de votos, sendo necessário:
I–

o voto favorável de cinco Conselheiros para a aprovação das matérias de que
tratam os incisos I, IV, V e XI do art. 21 do Estatuto; ou

II –

o voto favorável da maioria dos conselheiros presentes, para a aprovação das
demais matérias, prevalecendo, em caso de empate, o voto do Presidente do
Conselho, ou do seu substituto no exercício das funções.

§ 1º

Havendo abstenções, estas não serão computadas como votos para efeito de
decisão.

§ 2º

Os votos dissidentes e as abstenções serão registrados em ata.

§ 3º

A critério do Presidente do Conselho, poderá ser adiada a deliberação sobre qualquer
assunto e, até mesmo, a sua retirada de pauta.

CAPÍTULO IV Art. 11

DAS ATAS DAS REUNIÕES
As deliberações do Conselho serão documentadas em atas, lavradas no livro próprio,
observadas as prescrições legais.
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§ 1º

Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do
Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos
perante terceiros.

§ 2º

Terão caráter confidencial, de conhecimento restrito aos membros do Conselho de
Administração e aos participantes de que tratam os artigos 12 e 13, toda matéria
oferecida à apreciação do Colegiado em caráter reservado e as decisões pertinentes,
desde que não produzam efeitos perante terceiros, observado ainda o disposto no art.
157 da Lei nº 6.404, de 15.12.76.

CAPÍTULO VArt. 12

DA SECRETARIA E DO ASSESSORAMENTO AO CONSELHO
O Conselho terá como Secretário o Secretário Executivo do Conselho Diretor, efetivo
ou em exercício, ao qual compete:
I-

comunicar a convocação das reuniões do Conselho;

II - distribuir a pauta das reuniões, providenciar a lavratura das respectivas atas e o
colhimento das assinaturas;
III - adotar providências para atendimento a pedidos de informação formulados por
membros do Conselho de Administração; e
IV - proceder a todos os demais atos necessários ao funcionamento do Conselho,
podendo emitir certidões, extratos, cópias de atas e outros.
Parágrafo único: Nos impedimentos, afastamentos ou ausências do titular da
Secretaria Executiva, as atribuições previstas neste artigo serão desempenhadas por
outro funcionário ou Diretor designado pelo Presidente do Conselho de Adminstração.
Art. 13

Participarão das reuniões na qualidade de assessores do Conselho o titular ou o
respectivo substituto do cargo de Diretor Jurídico.

Art. 14

A critério do Presidente do Conselho ou de membro do Colegiado, poderão ser
convidados a participar das reuniões Membros da Diretoria Executiva, funcionários ou
o Auditor Geral.

CAPÍTULO VI Art. 15

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Caberá ao Conselho dirimir qualquer dúvida acaso existente neste Regulamento, bem
como promover as modificações que julgar necessárias e pertinentes.

Aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião de 05.09.78 e alterado em 18.07.79, 16.04.85,
19.10.87, 21.03.89, 31.05.91, 09.04.92, 26.01.93, 25.05.93, 26.6.95, 21.10.2002, 07.04.2003 e 14.12.2007
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REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DIRETOR

CAPÍTULO I -

CONCEITUAÇÃO, COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 1º

A Diretoria Executiva é um dos órgãos colegiados responsáveis pela
administração do Banco, formada pelo Conselho Diretor (Presidente e
até nove Vice-presidentes) e pelos Diretores (até vinte e sete).

Art. 2º

A competência da Diretoria Executiva e a sua composição são as
definidas no Estatuto Social do Banco, sendo, atualmente:
I - Conselho Diretor:
- Presidente;
- Vice-presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas
Empresas;
- Vice-presidente de Atacado, Negócios Internacionais e Private
Bank;
- Vice-presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global;
- Vice-presidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações
com Investidores;
- Vice-presidente de Governo;
- Vice-presidente de Negócios de Varejo;
- Vice-presidente de Tecnologia;
- Vice-presidente de Varejo, Distribuição e Operações;
- Vice-presidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento
Sustentável.
II - Diretores:
- Diretor Comercial;
- Diretor de Agronegócios;
- Diretor de Apoio aos Negócios e Operações;
- Diretor de Cartões;
- Diretor de Clientes Pessoas Físicas;
- Diretor de Controladoria;
- Diretor de Controles Internos;
- Diretor de Crédito;
- Diretor de Distribuição;
- Diretor de Distribuição São Paulo;
- Diretor de Empréstimos e Financiamentos;
- Diretor de Estratégia e Organização;
- Diretor de Finanças;
- Diretor de Gestão da Segurança;
- Diretor de Gestão de Riscos;
- Diretor de Governo;
- Diretor de Marketing e Comunicação;
- Diretor de Mercado de Capitais e Investimentos;
- Diretor de Micro e Pequenas Empresas;
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- Diretor de Negócios Internacionais;
- Diretor de Reestruturação de Ativos Operacionais;
- Diretor de Relações com Funcionários e Entidades
Patrocinadas;
- Diretor de Seguros, Previdência Aberta e Capitalização;
- Diretor de Tecnologia;
- Diretor Gestão de Pessoas;
- Diretor Jurídico.
Art.3º

Os afastamentos de até 30 dias dos Vice-presidentes e Diretores
serão autorizados pelo Presidente e os do Presidente, pelo Conselho
de Administração.

Art.4º

Os afastamentos para atender situações excepcionais serão
concedidas ao Presidente do Banco pelo Ministro de Estado da
Fazenda e aos demais membros da Diretoria Executiva, pelo Conselho
de Administração.

Art.5º

No caso de afastamento ou vacância:
I - do Presidente, suas funções serão exercidas na forma prevista no
Estatuto;
II - dos Vice-presidentes e Diretores, outro Vice-presidente e outro
Diretor, respectivamente, absorverão suas funções, sendo:
a) até 30 dias consecutivos, mediante designação do Presidente;
b) além de 30 dias consecutivos, ou em caso de vacância, até a
posse do sucessor, mediante designação do Presidente e
homologação, dentro do período em que exercer as funções do
cargo, pelo Conselho de Administração.

§ 1º

As atribuições do Diretor Jurídico, de natureza técnica, privativas da
advocacia, não serão objeto de absorção por outro Diretor.

§ 2º

As atribuições individuais dos Diretores poderão ser exercidas, nas
suas ausências ou impedimentos, pelo comitê de administração das
respectivas diretorias, observadas as alçadas fixadas pelo Conselho
Diretor.

§ 3º

O acúmulo de funções previsto no inciso II acima não dará direito a
acréscimo na remuneração.

CAPÍTULO II -

REUNIÕES
DIRETOR

DA DIRETORIA EXECUTIVA E

Seção I – da Diretoria Executiva
2

DO

CONSELHO

Art. 6º

A Diretoria Executiva reunir-se-á por convocação do Presidente ou,
nas suas ausências ou impedimentos, do Vice-presidente por ele
designado Coordenador da reunião:
I - ordinariamente, pelo menos uma vez por trimestre;
II -

extraordinariamente, sempre que julgado necessário.

Seção II – do Conselho Diretor
Art. 7º

O Conselho Diretor reunir-se-á, por convocação do Presidente ou, nas
suas ausências ou impedimentos, do Vice-presidente por ele designado
Coordenador da reunião:
I-

ordinariamente, pelo menos uma vez por semana;

II -

extraordinariamente, sempre que julgado necessário.

Seção III – Normas comuns às reuniões da Diretoria Executiva e do
Conselho Diretor
Art. 8º

A presidência será exercida pelo Presidente ou, nas suas ausências
ou impedimentos, pelo Vice-presidente por ele designado
Coordenador da reunião.

Art. 9º

As reuniões instalam-se com a presença de, no mínimo, a maioria de
seus membros.

Parágrafo
únicoEventual ausência de Vice-presidente ou Diretor nas reuniões deverá ser
justificada.
Art. 10

Compete aos membros dos Colegiados:
I-

relatar os assuntos de suas respectivas áreas; e

II -

discutir e votar as matérias.

CAPÍTULO III PAUTA DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO
CONSELHO DIRETOR
Art. 11

A pauta das reuniões será aprovada pelo Presidente ou, nas suas
ausências ou impedimentos, pelo Vice-presidente por ele designado
Coordenador da reunião, e distribuída aos participantes com
antecedência mínima de dois dias úteis, acompanhada de todos os
documentos indispensáveis à apreciação dos assuntos nela incluídos.

§1º Os processos a serem incluídos na pauta e respectivos documentos serão
entregues na Secretaria Executiva em via original, com antecedência
mínima de três dias úteis da data da reunião.
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§ 2º Na eventualidade de algum membro do Colegiado desejar consignar voto
por escrito sobre assunto incluído na pauta, deverá remetê-lo à
Secretaria Executiva com um dia útil de antecedência da data prevista
para a respectiva reunião, a fim de que também seja distribuída cópia
aos demais participantes.
Art. 12

CAPÍTULO IV -

Art. 13

Não serão admitidos assuntos extra-pauta para deliberação, exceto
se, a juízo do Colegiado, forem considerados relevantes e/ou
urgentes.
DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO
DIRETOR
As deliberações exigem a aprovação de, no mínimo, a maioria dos
membros presentes; em caso de empate, prevalecerá o voto do
Presidente.

§ 1º Os votos dissidentes e as abstenções serão registrados em ata.
§ 2º Qualquer membro dos Colegiados, mediante justificativa, poderá pedir vista
do processo, ficando a concessão a critério do Presidente ou, nas
suas ausências ou impedimentos, do Vice-presidente por ele
designado Coordenador da reunião.
§ 3º Também, a critério do Presidente, ou, nas suas ausências ou
impedimentos, do Vice-presidente por ele designado Coordenador da
reunião, poderá ser adiada a deliberação sobre qualquer assunto e até
mesmo a sua retirada de pauta.
§ 4º Uma vez tomada a decisão, cabe ao membro relator a adoção das
providências para sua implementação.
§ 5º Compete ao Presidente decidir, ad referendum, sobre as matérias que
exijam solução urgente.
§ 6º O Coordenador designado pelo Presidente para convocar e presidir as
reuniões do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva não proferirá
voto de qualidade e não será remunerado para o exercício dessa
função.

CAPÍTULO VATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO
CONSELHO DIRETOR
Art. 14

As deliberações serão documentadas em atas, lavradas no livro
próprio, observadas as prescrições legais.
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Parágrafo
únicoTerá caráter confidencial, de conhecimento restrito aos membros de cada
Colegiado e aos participantes de que tratam os artigos 16 e 17, toda
matéria oferecida à apreciação em caráter reservado, e as decisões
pertinentes, observado o disposto no artigo 155 da Lei nº 6.404, de
15.12.76.
Art. 15

Elaboradas as atas, a Secretaria Executiva enviará cópia a cada
membro presente à reunião, que terá prazo de dois dias úteis para
exame e indicação, se for o caso, das correções necessárias.

§ 1º Findo esse período, os originais serão encaminhados para assinatura,
observado o prazo máximo de 30 dias, contados a partir da reunião.
§ 2º Após a assinatura, a Secretaria Executiva ficará responsável pela guarda
dos documentos e disponibilidade para consulta pelas unidades do
Conglomerado autorizadas e para apreciação dos diversos órgãos
fiscalizadores, internos e externos.

CAPÍTULO VI -

Art. 16

SECRETARIA E ASSESSORAMENTO À DIRETORIA EXECUTIVA E
AO CONSELHO DIRETOR
A Diretoria Executiva e o Conselho Diretor terão como secretário o
titular da Secretaria Executiva, ao qual compete:
I-

comunicar a convocação das reuniões;

II -

distribuir a pauta das reuniões;

III - secretariar os trabalhos das reuniões e providenciar a lavratura
das respectivas atas e o colhimento das assinaturas;
IV - proceder a todos os demais atos necessários ao funcionamento
da Diretoria Executiva e do Conselho Diretor, podendo, inclusive,
emitir certidões, extratos, cópias de atas e outros.
Parágrafo
único
Nos impedimentos, afastamentos ou ausências do titular da Secretaria
Executiva, as atribuições previstas neste artigo serão desempenhadas
por outro funcionário ou Diretor designado pelo Presidente do
Conselho Diretor.
Art. 17

Participará das reuniões da Diretoria Executiva, na qualidade de
consultora, representada por integrante do respectivo Comitê de
Administração, preferencialmente pelo primeiro gestor, a Auditoria
Interna, a qual somente intervirá nas discussões quando solicitada.
Além desta, participarão também das reuniões do Conselho Diretor,
como consultoras, a Diretoria Jurídica e a Diretoria de Estratégia e
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Organização, igualmente representadas por integrante dos respectivos
Comitês de Administração, preferencialmente pelo primeiro gestor.
Parágrafo
únicoA critério do Presidente, por sua iniciativa ou de membro do Colegiado,
poderão ser convidados outros funcionários a participar das reuniões.
CAPÍTULO VII Art. 18

DISPOSIÇÕES FINAIS
Caberá ao Conselho de Administração dirimir qualquer dúvida sobre o
Regimento, bem como promover as modificações que julgar
necessárias e pertinentes.
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL
C APÍTULO I - C OMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES
DO CONSELHO FISCAL
Art. 1º Este regimento tem por finalidade estabelecer normas para o
funcionamento do Conselho Fiscal, definindo suas responsabilidades e
atribuições, observados o Estatuto Social, a Lei das Sociedades por Ações, bem
como as boas práticas de governança corporativa.
Art. 2º O Conselho Fiscal do Banco do Brasil S.A. é órgão fiscalizador dos atos
de gestão administrativa, para proteção dos interesses do Banco, satisfeitas as
exigências do bem público e da função social da companhia.
Art. 3º Além das competências previstas em lei e no Estatuto do Banco, são
atribuições do Conselho Fiscal:
I. apreciar a proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
(PAAAI) e acompanhar sua execução;
II. solicitar ao órgão de auditoria interna a remessa dos relatórios produzidos
sobre os fatos da administração do Banco, e a apuração de fatos específicos;
III. deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho;
IV. fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e
verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
DO PRESIDENTE
Art. 4º Ao Presidente do Conselho Fiscal compete:
I. convocar e presidir as reuniões, submetendo aos conselheiros a pauta dos
assuntos, nos termos deste Regimento, e eventuais alterações;
II. orientar os trabalhos, mantendo em ordem os debates, bem como solucionar
questões de ordem suscitadas nas reuniões;
III. apurar as votações e proclamar os resultados;
IV. encaminhar, a quem de direito, as deliberações do Conselho;
V. designar relator para exame de processo;

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL

VI. autorizar, consultado o Colegiado, a presença nas reuniões de pessoas que,
por si ou por órgãos que representem, possam prestar esclarecimentos
pertinentes às matérias em pauta, permanecendo nas reuniões durante o tempo
em que estiver em discussão o assunto de sua especialidade que originou o
convite ou em relação ao qual devam opinar;
VII.cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno e as demais disposições legais
ou regulamentares do funcionamento do Conselho;
VIII.assinar a correspondência oficial do Conselho;
IX. supervisionar os trabalhos de secretaria do Conselho Fiscal.
DOS DEMAIS CONSELHEIROS
Art. 5º A cada membro do Conselho compete:
I. comparecer às reuniões do Colegiado e, na hipótese de encontrar-se
impedido do comparecimento às reuniões, informar ao Presidente, no prazo
mínimo de 5 dias da realização da reunião, a fim de que seu suplente seja
convocado tempestivamente;
II. emitir pareceres sobre as matérias que lhe forem submetidas para exame;
III. tomar parte nas discussões e votações, pedindo vistas da matéria, se julgar
necessário, durante a discussão e antes da votação;
IV. apresentar declaração de voto, escrita ou oral, ou, se preferir, registrar sua
divergência ou ressalva, quando for o caso;
V. solicitar aos órgãos da administração esclarecimentos ou informações, assim
como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais, desde
que relacionados à sua função fiscalizadora;
VI. solicitar aos auditores independentes esclarecimentos ou informações e a
apuração de fatos específicos;
VII.exercer as atribuições legais, inerentes à função de Conselheiro Fiscal.
Parágrafo Único: Antes de encerrada a votação e da proclamação do resultado,
qualquer Conselheiro que já tenha proferido seu voto poderá requerer ao
Presidente o registro da reconsideração do voto, consignando-se na Ata esta
circunstância e o novo voto proferido.

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL

C APÍTULO II -

DAS

R EUNIÕES DO C ONSELHO

Art. 6º O Conselho Fiscal reunir-se-á em sessão ordinária, uma vez por mês, e,
extraordinariamente, sempre que julgado necessário.
§ 1° As reuniões serão convocadas pelo Presidente d o Conselho Fiscal ou,
extraordinariamente, por pelo menos dois Conselheiros em conjunto.
§ 2° As reuniões serão realizadas, preferencialment e, na sede do Banco ou,
excepcionalmente, de forma virtual, mediante “tele conferência” ou “tele-video
conferência”.
§ 3º
Em sua primeira reunião ordinária, os membros do Conselho Fiscal
elegerão o seu Presidente.
§ 4º
A aprovação das matérias submetidas à deliberação do Conselho Fiscal
exige voto favorável de, no mínimo, três de seus membros, exceto para a eleição
do seu Presidente e para a alteração deste Regimento, que exigem voto
favorável de, no mínimo, quatro membros do Conselho.
Art. 7º A convocação dos conselheiros para as reuniões ordinárias será
efetuada, por escrito, com antecedência mínima de sete dias de sua realização.
§ 1°

No ato de convocação serão remetidas aos conse lheiros:

I.

a pauta da reunião e cópia da ata da reunião anterior;

II.

cópias dos processos constantes da pauta.

§ 2° Em casos de urgência, reconhecida pelo plenári o, poderão
submetidos à discussão e votação documentos não incluídos na pauta.

ser

Art. 8º O Conselho Fiscal reunir-se-á com um mínimo de três conselheiros e
suas deliberações serão tomadas de acordo com o estabelecido no § 4º do art.
6º deste Regimento.
Art. 9º Na eventual ausência do Presidente,
escolherão aquele que coordenará a reunião.

os

Conselheiros

presentes

Art. 10 As deliberações e pronunciamentos do Conselho Fiscal serão lavradas no
livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.
Parágrafo Único: As atas serão lavradas de forma sumária, com indicação do
número de ordem, data e local, Conselheiros presentes e relatos dos assuntos
tratados e deliberações tomadas.
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Art. 11 O desenvolvimento dos trabalhos nas reuniões terá a seguinte seqüência:
I.

verificação da existência de quorum;

II. lavratura de ata para consignar eventual inexistência de quorum;
III. leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
IV. comunicações do Presidente e dos Conselheiros;
V. exame do caderno de pendências;
VI. discussão e votação dos assuntos em pauta; e
VII.outros assuntos de interesse geral.
Art. 12 Na discussão dos relatórios e pareceres, o Presidente concederá a
palavra aos Conselheiros que a solicitarem, podendo estes, durante a discussão,
formular requerimentos verbais ou escritos, solicitando providências para a
instrução do assunto em debate.
Art. 13 O Conselheiro que não se julgar suficientemente esclarecido sobre a
matéria poderá pedir vista do documento ou adiamento da discussão, desde que
antes de iniciada a votação.
§ 1°

O prazo de vista será concedido até no máximo a reunião seguinte.

§ 2° Quando houver urgência, o Presidente poderá de terminar que a nova
reunião seja realizada em até três dias.
C APÍTULO III -

DA

S ECRETARIA E DO ASSESSORAMENTO

AO

C ONSELHO F ISCAL

Art. 14 O Conselho Fiscal disporá de uma secretaria, a qual competirá:
I.

exercer a secretaria das reuniões do Colegiado;

II. organizar, sob orientação do Presidente, a pauta dos assuntos a serem
tratados em cada reunião, reunindo os documentos necessários;
III. distribuir a pauta e a documentação e anotar as deliberações para
consignação em ata;
IV. lavrar as atas das reuniões, que serão registradas em livro próprio, e
distribuí-las, por cópia, aos conselheiros, quando da respectiva aprovação;
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V. expedir e receber a documentação pertinente ao Conselho;
VI. preparar as correspondências a serem assinadas pelo Presidente e demais
membros do Conselho;
VII.tomar as providências de apoio administrativo ao Conselho, necessárias ao
cumprimento das disposições deste Regimento e da legislação em vigor;
VIII.providenciar a convocação dos Conselheiros para as reuniões, nos termos
do art. 6º deste Regimento;
IX. providenciar passagens, hospedagem, transporte e solicitar o ressarcimento
de despesas necessárias aos deslocamentos, a serviço, dos Conselheiros;
X. providenciar a encadernação e o registro do Livro de Atas e Pareceres do
Conselho Fiscal na Junta Comercial;
XI. exercer outras atividades que lhe forem solicitadas pelo Presidente do
Conselho.
C APÍTULO IV - D ISPOSIÇÕES G ERAIS
Art. 15 Sem prejuízo das normas legais e regulamentares aplicáveis, as
atividades do Conselho Fiscal reger-se-ão pela Lei das Sociedades Anônimas,
pelo Estatuto Social e por este Regimento Interno.
Art. 16 Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos,
independentemente da assinatura de termo de posse, desde a respectiva
eleição.
Art. 17 Em caso de vacância, renúncia, falecimento ou impedimento de membro
efetivo, o Presidente do Conselho, ou, na sua falta, qualquer um dos demais
membros, convocará, tempestivamente, o respectivo suplente.
Art. 18 Caberá ao Conselho dirimir quaisquer dúvidas existentes e casos omissos
deste Regimento, bem como promover as modificações que julgar necessárias.
Art. 19 Os membros do Conselho deverão informar, imediatamente, as
modificações em suas posições acionárias na Companhia à Secretaria do
Colegiado, nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores
Mobiliários, bem como nas condições previstas na Política de Divulgação de
Informações _ PDI do Banco.
Art. 20 Quando
eleitos,
os
Conselheiros
deverão
firmar
Termo
de
Confidencialidade com a sociedade, garantindo, durante e após o exercício do
mandato, a não divulgação de qualquer informação que tem ou terá acesso no
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL

exercício de suas funções no Conselho Fiscal, que não esteja publicamente
disponível, salvo no cumprimento de suas obrigações legais.
Nota: Este Regimento foi aprovado pelo Conselho Fiscal em reunião de 04.11.91
e alterado nas reuniões de: 03.03.93, 22.04.96, 28.05.96, 23.05.97, 30.05.2003,
31.05.2005 e 16.10.2006.
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Regimento Interno do Comitê de Auditoria
01. FINALIDADE
Art. 1º. O Comitê de Auditoria – Coaud rege-se por seu Regimento, pelo Estatuto Social do
Banco do Brasil, por decisões do Conselho de Administração e pela legislação aplicável.
Art.2º. O Comitê de Auditoria tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração no
que concerne ao exercício das suas funções de auditoria e de fiscalização e manifestar-se
sobre:
I. a qualidade das demonstrações contábeis;
II. a efetividade do sistema de controles internos;
III. a efetividade das auditorias interna e independente.
Parágrafo único: O Comitê de Auditoria também exercerá suas atribuições e responsabilidades
junto às sociedades controladas pelo Banco do Brasil que adotarem o regime de Comitê de
Auditoria único.
02. REPORTE
Art.3º. O Comitê de Auditoria reporta-se ao Conselho de Administração.
03. ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO
Art. 4º. O Comitê de Auditoria funciona de forma permanente, é constituído por três membros
efetivos e um suplente, possui mandatos anuais e renováveis até o máximo de cinco anos.
§ 1º Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos e destituídos pelo Conselho de
Administração, obedecendo aos critérios e demais disposições legais e do Estatuto Social do
Banco do Brasil.
§ 2º É indelegável a função de integrante do Comitê de Auditoria;
§ 3º Os membros somente poderão voltar a integrar o Comitê de Auditoria depois de
decorridos, no mínimo, 03 (três) anos do final do seu mandato anterior.
Art.5º. Os membros titulares somente serão substituídos pelo suplente no caso de:
I - afastamento superior a trinta dias;
II - renúncia; ou
III - destituição do cargo pelo Conselho de Administração.
§ 1º O membro suplente auxiliará os titulares nos trabalhos do Comitê de Auditoria, porém sem
direito a voto quando nessa condição;
§ 2º Ocorrendo renúncia ou destituição do membro titular, o membro suplente o substituirá,
com direito a voto, até a eleição de novo membro pelo Conselho de Administração.
04. IMPEDIMENTOS
Art.6º. Constituem impedimentos para exercício das funções de membro do Comitê de
Auditoria, além daqueles já previstos no Artigo 13 do Estatuto do Banco do Brasil:
I - ser ou ter sido nos últimos 12 meses:
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a) membro da Diretoria Executiva do Banco do Brasil ou da Diretoria de suas ligadas;
b) funcionário do Banco do Brasil ou de suas ligadas;
c) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante, com função de
gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria no Banco do Brasil;
d) membro do Conselho Fiscal do Banco do Brasil ou de suas ligadas; e
e) ocupante de cargo efetivo ou função no âmbito do Governo Federal.
II - ser cônjuge ou parente em linha reta, em linha colateral e por afinidade, até o segundo grau,
das pessoas referidas nas alíneas ¨a¨ e ¨c¨ do inciso I;
III - ser ocupante de cargo efetivo licenciado no âmbito do Governo Federal;
IV - receber qualquer tipo de remuneração da instituição ou de suas ligadas que não seja
aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria.
05. COORDENAÇÃO
Art.7º. O Coordenador do Comitê será escolhido pelo Conselho de Administração. Art.8º.
Compete ao coordenador do Comitê:
I - convocar e presidir as reuniões;
II - cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento;
III – avaliar e definir os assuntos a serem discutidos nas reuniões;
IV - encaminhar ao Conselho de Administração as análises, pareceres e relatórios elaborados
no âmbito do Comitê;
V - convidar, em nome do Comitê, os representantes do Conselho Fiscal, da Diretoria
Executiva e outros eventuais participantes das reuniões;
VI - propor normas complementares necessárias à atuação do Comitê;
VII- praticar outros atos de natureza técnica ou administrativa necessários ao exercício de suas
funções.
06. FUNCIONAMENTO
Art.9º. O Comitê de Auditoria desenvolverá suas atividades por meio de reuniões de trabalho
convocadas por seu coordenador, para cumprimento de suas atribuições.
Art. 10 - O Comitê de Auditoria reunir-se-à:
I – ordinariamente, no mínimo duas vezes por mês, previamente à reunião ordinária mensal do
Conselho de Administração, em data, local e horário estabelecidos por seu coordenador;
II - trimestralmente, com o Conselho de Administração, com o Conselho Diretor, com a
Auditoria Interna e com a Auditoria Independente;
III - com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, por solicitação desses Colegiados,
para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas
respectivas competências;
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IV - extraordinariamente, por convocação do coordenador, sempre que julgado necessário por
qualquer um de seus membros ou por solicitação da Administração do Banco.
Art.11. O Comitê de Auditoria, a pedido de qualquer de seus membros, solicitará aos órgãos de
administração esclarecimentos ou informações necessários ao desempenho de suas funções.
07. ATRIBUIÇÕES
Art.12. São atribuições do Comitê de Auditoria, além de outras previstas na legislação própria:
I - estabelecer as regras operacionais para seu funcionamento e submetê-las à aprovação do
Conselho de Administração;
II - recomendar, ao Conselho de Administração, a entidade a ser contratada para prestação dos
serviços de auditoria independente, bem como a substituição do prestador desses serviços,
caso considere necessária;
III - revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas
explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente;
IV - avaliar a efetividade dos sistemas de controles internos, com ênfase no cumprimento do
disposto na Resolução CMN nº 2.554, de 24.09.1998;
V - avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à
independência, à verificação do cumprimento dos dispositivos legais e normativos aplicáveis ao
Banco do Brasil, além de regulamentos e códigos internos;
VI - avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva, das recomendações feitas pelos auditores
independentes ou internos;
VII – propor soluções ao Conselho de Administração para quaisquer divergências entre as
empresas de auditoria independente e a administração do Conglomerado Banco do Brasil
relativas às demonstrações financeiras e aos relatórios financeiros;
VIII - estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca
do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banco do Brasil, além de
regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para
proteção do prestador, como anonimato e garantia da confidencialidade da informação;
IX - recomendar ao Conselho Diretor correção ou aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
X - verificar, quando das reuniões trimestrais com o Conselho Diretor, o cumprimento de suas
recomendações ou esclarecimento a indagações;
XI - propor ao Conselho de Administração a constituição de Comitê de Auditoria nas empresas
ligadas do BB, caso julgue cabível, observadas as exigências previstas na legislação;
XII - apreciar, previamente ao encaminhamento para aprovação do Conselho de Administração,
o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT, o Relatório Anual de Atividades da
Auditoria Interna – RAINT, o Relatório Semestral sobre Controles Internos, o Acordo de
Trabalho e as propostas de fixação das atribuições e de regulamentação do funcionamento da
Auditoria Interna;
XIII - comunicar formalmente ao Banco Central do Brasil, no prazo máximo de três dias úteis da
identificação, a existência ou as evidências de erro ou fraude representadas por:

Regimento Interno do Comitê de Auditoria
a) inobservância de normas legais e regulamentares que coloquem em risco a continuidade da
instituição;
b) fraudes de qualquer valor perpetradas pela Diretoria Executiva da Instituição;
c) fraudes relevantes perpetradas por funcionários da instituição ou terceiros;
d) erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações contábeis da instituição.
XIV - apreciar, previamente ao encaminhamento ao Conselho de Administração, o relatório
quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, e referendar o relatório elaborado
pelo Ouvidor relativo às atividades da Ouvidoria nas datas-base de 30 de junho e 31 de
dezembro e sempre que identificada ocorrência relevante;
XV – apreciar, previamente ao encaminhamento para aprovação do Conselho de
Administração, propostas de alterações estruturais para atendimento às exigências de Basiléia
II, Lei Sarbanes Oxley, bem como relatórios que tratem de gestão de riscos e de controles
internos;
XVI- cumprir outras atribuições determinadas pelo Conselho de Administração e pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1º As diretorias e unidades do Conglomerado Financeiro comunicarão ao Comitê de
Auditoria, no prazo máximo de 24 horas, a identificação dos eventos referidos no inciso XIII;
§ 2º Os membros do Comitê de Auditoria terão total independência no exercício de suas
atribuições, devendo manter sob caráter de confidencialidade as informações recebidas do
Banco do Brasil e da Auditoria Independente;
§ 3º As atribuições e responsabilidades do Comitê de Auditoria são extensivas às sociedades
controladas pelo Banco do Brasil que adotarem o regime de Comitê de Auditoria único.
Art.13. O Comitê de Auditoria poderá, no âmbito de suas atribuições, utilizar-se do trabalho de
especialistas.
§ 1º A utilização do trabalho de especialistas não exime o Comitê de Auditoria de suas
responsabilidades;
§2º O Banco do Brasil, observadas as responsabilidades, competências e alçadas
estabelecidas, adotará as providências necessárias para atendimento às necessidades
identificadas pelo Comitê.
Art.14. O Comitê de Auditoria deve elaborar, ao final dos semestres findo em 30 de junho e 31
de dezembro, documento denominado Relatório do Comitê de Auditoria contendo, no mínimo,
as seguintes informações:
I - atividades exercidas no âmbito de suas atribuições, no período;
II - avaliação da efetividade dos sistemas de controle interno do Banco do Brasil, com ênfase
no cumprimento do disposto na Resolução CMN nº 2.554, de 24.09.1998, e com evidenciação
das deficiências detectadas;
III - descrição das recomendações apresentadas à Diretoria Executiva, com evidenciação
daquelas não acatadas e respectivas justificativas;
IV - avaliação da efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à
verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banco, além de
regulamentos e códigos internos, com evidenciação das deficiências detectadas;
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V - avaliação da qualidade das demonstrações contábeis relativas aos respectivos períodos,
com ênfase na aplicação das práticas contábeis adotadas no Brasil e no cumprimento de
normas editadas pelo Banco Central do Brasil, com evidenciação das deficiências detectadas.
§ 1º O Comitê de Auditoria manterá à disposição do Banco Central do Brasil e do Conselho de
Administração o Relatório do Comitê de Auditoria, pelo prazo mínimo de cinco anos de sua
elaboração;
§ 2º O Comitê de Auditoria publicará, em conjunto com as demonstrações contábeis
semestrais, resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais
informações contidas naquele documento;
§ 3º O Relatório do Comitê de Auditoria deverá ser assinado pelos membros titulares, somente
sendo assinado pelo membro suplente quando este estiver substituindo efetivamente membro
titular, nas situações previstas neste Regimento.
08. DELIBERAÇÃO
Art.15. As decisões serão tomadas por maioria dos votos dos integrantes do Comitê.
09. DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.16. O apoio administrativo e logístico ao Comitê será prestado pela Secretaria Executiva, a
quem compete:
I - preparar e distribuir a pauta das reuniões;
II - secretariar as reuniões;
III - elaborar as atas das reuniões;
IV - organizar e manter sob sua guarda a documentação relativa às atividades desenvolvidas
pelo Comitê;
V - cuidar de outras atividades necessárias ao funcionamento do Comitê.
Art.17. Os casos omissos relativos a este Regimento serão submetidos ao Conselho de
Administração.
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Anexo 10
Demonstrativo da Remuneração dos Conselhos
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial
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Anexo 11
Sistema Decisório
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial
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Anexo 12
Governança de Tecnologia da Informação
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial
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Anexo 13
Planejamento Plurianual
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PROGRAMAS E AÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DO BB
O Banco do Brasil, alinhada à sua responsabilidade institucional, desempenha papel de executor de
políticas públicas, sendo responsável pela realização de ações governamentais associadas aos
programas do governo federal.
O Banco do Brasil, na condição de unidade orçamentária responsável, participa de 32 ações nãoorçamentárias e 6 ações do Orçamento de Investimentos, inseridas em 22 Programas de Governo de
diversos Ministérios.
Os Programas e as Ações, que o Banco do Brasil está inserido, são:
nº

Programa

nº

120

Promoção do Desenvolvimento da Faixa
de Fronteira

9B03

135

Assentamentos
Rurais

90BP

153

Sistema de Garantia dos Direitos da
Criança e do Adolescente

9A88

167

Brasil Patrimônio Cultural

9724

351

Agricultura Familiar - Pronaf

para

Trabalhadores

9331
9A97
9340
352

9487

Abastecimento Agroalimentar

3252

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

4106
4101

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Instalação de Complexo DataCenter - Consórcio
BB-Caixa (DF)

9374
9A82
9A83
9365

419

Desenvolvimento de Microempresas e
Empresas de Pequeno e Médio Porte

781

Ampliação
e
Modernização
Instituições Financeiras Oficiais

das

807

Investimento das Empresas Estatais em
Infraestrutura de Apoio

Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural (BB)
Concessão de Crédito para Agricultores
Familiares (Pronaf/FAT)
Apoio a Atividades Produtivas para o
Desenvolvimento Regional Sustentável
Concessão de Crédito Rural

90H8

9364
Desenvolvimento do Comércio Exterior
e da Cultura Exportadora

Programa Aprendiz Banco do Brasil

Negócios com Cooperativas
Comercialização de Produtos via Mercados
Futuros e de Opções (BB Garantia de Preço)
Capacitação de Empresários em Comércio
Exterior
Financiamento à Exportação (ACC/ACE)
Inserção de Micro e Pequenas Empresas no
Comércio Exterior
Ampliação de Exportações On-Line - Balcão de
Comércio Exterior
Financiamento a Micro e Pequenas Empresas
(BB Investimento)
Financiamento a Micro e Pequenas Empresas
(BB Capital de Giro)
Negócios com Cooperativas de Crédito Urbanas

9490

412

Ação
Apoio a Atividades Produtivas para o
Desenvolvimento das Regiões da Faixa de
Fronteira
Apoio a Atividades Produtivas para o
Desenvolvimento
Rural
Sustentável
em
Assentamentos

9367

4102
4103
111U
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812

Competitividade das Cadeias Produtivas

9725

Financiamentos de Investimentos Empresariais

1008

Inclusão Digital
Promoção da Sustentabilidade
Espaços Sub-Regionais - Promeso

909J

9B07

Rede de Telecentros Comunitários
Apoio a Atividades Produtivas Prioritárias para o
Desenvolvimento das Mesorregiões
Conta Simplificada
Concessão de Crédito à População de Baixa
Renda
Seguro de Vida para Pessoas de Baixa Renda
Crédito Facilitado para Aposentados e
Pensionistas do INSS
Plano de Previdência Complementar Aberta

1025

de

9B04
9757
9758

1209

Banco para Todos

90CE
9A91

1266

Gestão da Política Econômica
Revitalização de Bacias Hidrográficas
em Situação de Vulnerabilidade e
Degradação Ambiental
Desenvolvimento
Sustentável
de
Territórios Rurais

9A90

Crédito Facilitado para Trabalhadores

90CC

Apoio a Atividades de Revitalização de Bacias
Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade

1336

Brasil Quilombola

9A98

1342

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

9A93

1377

Educação para a Diversidade e Cidadania

90C1

1387

Microcrédito Produtivo Orientado

909U

1442

Desenvolvimento
Agronegócio

1305
1334

Sustentável

do

9A97

90ES

Apoio a Atividades Produtivas para o
Desenvolvimento Regional Sustentável
Apoio Sustentável a Atividades Produtivas de
Comunidades Quilombolas
Apoio a Atividades Produtivas Relacionadas à
Pesca
Capacitação para Acompanhamento de Projetos
Sociais - Educação Cidadã
Crédito
Produtivo
Orientado
a
Microempreendedores Populares
Apoio a Atividades Produtivas para o
Desenvolvimento
da
Caprinocultura,
Equideocultura e Ovinocultura

Obs.: a ação 9A85 – Consórcio de Eletroeletrônicos e Demais Bens Duráveis, vinculada ao Programa Banco para
Todos, pertence à BB Consórcios, subsidiária do Banco do Brasil.
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Identificação do
Programa

Número
120
Número da ação

Ação

9B03



 

Nome
Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira
Nome da Ação
Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento das Regiões
da Faixa de Fronteira

Finalidade

Contribuir para o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida das populações
fronteiriças.

Descrição

Mobilização de agentes econômicos, políticos e sociais, para práticas de apoio a atividades
produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, observada e
respeitada a diversidade cultural.

Unidade Responsável: BB/ UDS – Unidade Desenvolvimento Sustentável
O Banco do Brasil apoia a implementação de 416 Planos de Negócios de Desenvolvimento
Regional Sustentável (PN/DRS) abrangendo 456 municípios da Faixa de Fronteira e 205.236
beneficiários, com créditos programados no montante de R$ 858,1 milhões.
O esforço do BB e dos parceiros na implementação de Planos de Negócios DRS da Faixa de
Fronteira viabilizou o atingimento de 92,44% da Meta Física estabelecida, com o acréscimo de mais
de 57% na quantidade de beneficiários atendidos, em relação ao ano de 2010.
Recursos Físicos
Plano Elaborado

Programação Inicial
150

Programação Final
450
% Execução

Realizado
416
92,44

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Desenvolvimento Sustentável
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Identificação do
Programa

Número
135
Número da ação

Ação

90BP



 

Nome
Assentamentos para Trabalhadores Rurais
Nome da Ação
Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Rural
Sustentável em Assentamentos

Finalidade

Contribuir para a organização social de assentamentos tendo como foco atividades produtivas
trabalhadas com a visão de cadeia de valor.

Descrição

Mobilização de agentes econômicos, políticos e sociais, para práticas de apoio a atividades
produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, observada e
respeitada a diversidade cultural.

Unidade Responsável: BB/ UDS – Unidade Desenvolvimento Sustentável
Até dezembro de 2011, o Banco do Brasil apoiou a elaboração de 194 Planos de Negócios de
Desenvolvimento Regional Sustentável (PN/DRS), em 299 municípios, assistindo assentamentos
rurais, envolvendo 128.864 beneficiários, aí incluídos os assentados, com créditos programados do
BB no montante de R$ 656,2 milhões.
A meta física estabelecida para a ação foi superada em 21,25%, demonstrando os resultados do
processo de qualificação realizado em 2010 e a efetividade dos trabalhos realizados ao longo do ano
de 2011. A colaboração dos parceiros foi fundamental para a superação da meta estabelecida e para
o aumento de municípios atendidos nesses Planos DRS.
Recursos Físicos
Plano Elaborado

Programação Inicial
75

Programação Final
160
% Execução

Realizado
194
121,25

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Desenvolvimento Sustentável

O incremento quantitativo dos planos de negócios resultou da demanda dos beneficiários e da
efetividade das parcerias realizadas com os mais diversos órgãos de apoio à população dos
assentamentos. O processo de “concertação” foi essencial para a superação da meta.
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Identificação do
Programa
Ação

Número
153
Número da ação
9A88



 

Nome
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
Nome da Ação
Programa Aprendiz Banco do Brasil

Finalidade

Proporcionar oportunidades de emprego e aprendizagem a adolescentes entre 15 anos e 17 anos e
10 meses, com renda familiar de até meio salário mínimo regional per capita, que estejam
cursando pelo menos a 7ª série do ensino fundamental e inscritos em programa assistencial de
entidades filantrópicas conveniadas.

Descrição

A ação visa possibilitar a inserção social da vivência coletiva e solidária da cidadania e
proporcionar a inserção profissional e busca da melhoria da perspectiva de vida aos aprendizes.
Contempla a aprendizagem continuada, tornando o adolescente capaz de adaptar-se com
flexibilidade a novas condições de ocupação laboral ou de necessidade de aperfeiçoamento e
ministra treinamentos para esses adolescentes, com grades de cursos determinadas e em conjunto
com as entidades assistenciais parceiras. Além disso, dá oportunidade ao adolescente de obter
experiência de aprendizagem e trabalho no âmbito do Banco do Brasil, levando em consideração
os direitos e obrigações trabalhistas dos envolvidos, bem como orientação e acompanhamento das
atividades do aprendiz.

Unidade Responsável: BB/ DIPES – Diretoria Gestão de Pessoas
O Programa Aprendiz Banco do Brasil representa a continuidade de uma trajetória de quatro
décadas ao longo das quais milhares de adolescentes estiveram presentes no cotidiano da Empresa.
O Programa é destinado a adolescentes de famílias com renda de até meio salário mínimo per
capita, recrutados na rede pública de ensino por entidades sem fins lucrativos conveniadas ao BB.
Contribui para a capacitação, formação pessoal e profissional dos aprendizes, além de propiciar
melhorias em sua qualidade de vida a partir do desenvolvimento de uma atividade produtiva e
remunerada. Possui benefícios que se constituem em diferenciais, como o serviço de assistência
médico-hospitalar e o Programa de Orientação Profissional que busca orientar os adolescentes na
escolha profissional, levando-os a aprofundarem o autoconhecimento – suas habilidades, talentos e
preferências – e conhecerem o atual universo das profissões – suas características, exigências e
posicionamento no mercado de trabalho, além de elaborarem um projeto profissional.
O Programa, realizado em mais de 3 mil dependências localizadas no país, faz parte da Agenda 21
Empresarial Banco do Brasil, que consolida as ações de responsabilidade socioambiental do Banco,
periodicamente revistas e aprimoradas.
Em média, o Programa atendeu 4.824 aprendizes mensalmente, que representa o cumprimento de
100,50 % da previsão inicialmente estabelecida. No total, foram beneficiados pelo Programa 7.504
menores aprendizes em 2011.
Recursos Físicos
Pessoa Beneficiada

Programação Inicial
4.800

Programação Final
4.800
% Execução

Realizado
7.504
156,33

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria Gestão de Pessoas
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
88.299.987

Programação Final
88.299.987
% Execução

Realizado
73.201.412
82,90

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria Gestão de Pessoas
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Identificação do
Programa

Número
167
Número da ação

Ação

9724



 

Nome
Brasil Patrimônio Cultural
Nome da Ação
Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural
(BB)

Finalidade

Promover a cultura nacional, nas suas diversas expressões, visando favorecer a preservação e
difusão do patrimônio histórico, artístico e cultural.

Descrição

Realização e/ou apoio a festivais, exposições, cursos, palestras, mostras, seminários, dentre outros,
utilizando os espaços dos centros culturais do Banco do Brasil e do Circuito Cultural Banco do
Brasil.

Unidade Responsável: BB/ DIMAC – Diretoria de Marketing e Comunicação
O Banco do Brasil atua em cultura por meio do patrocínio de projetos realizados nos Centros
Culturais do Banco do Brasil localizados em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A programação
inclui eventos nas áreas de exposições, artes cênicas, cinema e vídeo, música, ideias e programa
educativo.
Os investimentos em cultura fazem parte do compromisso social da Empresa em contribuir para o
desenvolvimento artístico-cultural da sociedade brasileira, apresentando uma programação regular e
de qualidade. A atuação abrangente, o ineditismo e a diversidade da programação dos CCBBs
fizeram com que a instituição, em 2011, alcançasse a posição de 14º Museu mais visitado do
mundo, segundo o jornal inglês The Art Newspaper.
Com relação aos recursos financeiros, os números superaram 22,88% a meta estabelecida, o que se
justifica pela estratégia adotada pelo Banco de expandir os investimentos em cultura considerando
os resultados positivos alcançados. Consequentemente, os recursos físicos acompanharam o
incremento financeiro, resultando em uma superação da meta programada em 40,69%.
A estratégia permitiu que os Centros Culturais recebessem, em 2011, 4,5 milhões de visitantes, 344
mil pessoas atendidas pelo Projeto Educativo, das quais 60 mil utilizaram o transporte gratuito
oferecido regularmente pelos CCBBs que prioriza estudantes de regiões com os menores Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH). Os projetos realizados nos CCBBs também contribuem para a
geração de emprego e renda no país, gerando aproximadamente 7 mil empregos diretos em 2011.
Os CCBBs são espaços multidisciplinares consolidados que buscam firmar o seu reconhecimento
como centro de referência cultural, convivência, reflexão e inovação, agindo com responsabilidade
socioambiental e proporcionando a democratização do acesso à cultura.
Recursos Físicos
Evento Realizado

Programação Inicial
203

Programação Final
145
% Execução

Realizado
204
140,69

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Marketing e Comunicação
Obs.: os eventos realizados correspondem a todos os projetos realizados pelos CCBBs.
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
37.000.000

Programação Final
41.270.000
% Execução

Realizado
50.713.392
122,88

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Marketing e Comunicação
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Identificação do
Programa
Ação

Número
351
Número da ação
9331



 

Nome
Agricultura Familiar - Pronaf
Nome da Ação
Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)

Finalidade

Gerar emprego e renda e a manutenção do homem no campo, fortalecendo a atividade rural e o
produtor, de forma a integrá-lo à cadeia de agronegócios, proporcionando-lhe aumento de renda e
agregando valor ao produto e a propriedade rural.

Descrição

Concessão de linhas especiais de crédito para quem quer iniciar ou investir no crescimento do seu
próprio negócio.

Unidade Responsável: BB/ DIRAG – Diretoria de Agronegócios
A inexistência de valores realizados na aplicação do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf), com recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), deve-se ao fato da não alocação de recursos no ano 2011.
A atuação do Banco do Brasil junto ao Pronaf deu-se por meio da utilização de outras fontes de
recursos disponíveis: Recursos Controlados do Crédito Rural - Exigibilidade dos Depósitos à Vista
e da Poupança, FCO – Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste e TN - Tesouro
Nacional.
O Banco do Brasil continua a ampliar o apoio financeiro das atividades agropecuárias e nãoagropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho da família produtora rural,
buscando fortalecer as atividades do agricultor familiar e integrá-lo à cadeia do agronegócio,
aumentando sua renda e agregando valor ao produto e à propriedade, mediante a profissionalização
dos produtores e familiares, modernização do sistema produtivo e valorização do produtor rural
familiar.
Recursos Físicos
Contrato Firmado

Programação Inicial
600.000

Programação Final
600.000
% Execução

Realizado
0
0,00

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Agronegócios
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
2.300.000.000

Programação Final
2.300.000.000
% Execução

Realizado
0
0,00

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Agronegócios
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Identificação do
Programa

Número
351
Número da ação

Ação

9A97



 

Nome
Agricultura Familiar - Pronaf
Nome da Ação
Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Regional
Sustentável

Finalidade

Promover a implementação das potencialidades endógenas, visando à inserção sócio-econômica
das populações segundo um modelo sustentável.

Descrição

Mobilização de agentes econômicos, políticos e sociais para práticas de apoio a atividades
produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, sempre
observada e respeitada a diversidade cultural, observando-se a visão territorial, em que a menor
célula a ser considerada para implementação das ações é o território; a visão de cadeia de valor,
abrangendo a cadeia produtiva, a cadeia de distribuição e todos os elementos de influência direta e
indireta; visão de futuro, capaz de mudar a realidade dos agentes envolvidos e promover o
desenvolvimento sustentável das atividades; visão negocial, em que cada um alcance os objetivos
do seu negócio.

Unidade Responsável: BB/ UDS – Unidade Desenvolvimento Sustentável
O Banco do Brasil apoia a implantação de 2.567 Planos de Negócios de Desenvolvimento Regional
Sustentável, abrangendo operações de Pronaf. O montante previsto de recursos é de R$ 5,9 bilhões
para 458.544 tomadores de crédito e 1.225.873 beneficiários em 3.490 municípios.
Os esforços do BB e dos parceiros que atuam na Agricultura Familiar possibilitaram o atingimento
de 85,57% da Meta Física estabelecida, ampliando a quantidade de tomadores de crédito em mais
de 19%, sendo que o número de beneficiários dos Planos DRS foi ampliado em mais de 38%.
Recursos Físicos
Plano Elaborado

Programação Inicial
2.400

Programação Final
3.000
% Execução

Realizado
2.567
85,57

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Desenvolvimento Sustentável
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Número

Identificação do
Programa

 

Nome

352

Abastecimento Agroalimentar

Número da ação

Ação



Nome da Ação

9340

Concessão de Crédito Rural

Finalidade

Financiar o custeio e comercialização da produção agropecuária e o investimento no setor.

Descrição

A ação compreende contratações de operações de crédito para custeio, investimento e
comercialização.

Unidade Responsável: BB/ DIRAG – Diretoria de Agronegócios
O Banco do Brasil financia o custeio da produção e da comercialização de produtos agropecuários e
estimula os investimentos rurais, incluindo armazenamento, beneficiamento e industrialização dos
produtos agrícolas.
Com o objetivo de otimizar a sua atuação no mercado de agronegócios, o Banco do Brasil tem
desenvolvido uma série de ações, das quais se destacam: monitoramento do mercado; parcerias com
o governo, empresas, cooperativas e entidades do mercado; formalização de convênios de
integração rural, viabilizando o aumento do número de propostas; patrocínio e participação em
feiras e eventos agropecuários; atendimento especializado do produtor rural; estímulo à utilização
de mecanismos mitigadores de riscos de preço e produção; aprimoramento do processo de crédito e
treinamento de funcionários.
Os recursos físicos e financeiros em 2011 superaram a previsão em 94,03% e 244,70%,
respectivamente, em função do excelente momento do agronegócio brasileiro que elevou a demanda
por financiamentos; do maior número de produtores habilitados a operar pelo Banco; do bom
desempenho na contratação do custeio agrícola de forma antecipada; da elevação dos tetos de linhas
que utilizam recursos controlados e do esforço de aplicação em função do cumprimento da
exigibilidade do crédito rural nos depósitos à vista e na poupança.
Recursos Físicos
Contrato Firmado

Programação Inicial
485.000

Programação Final
485.000
% Execução

Realizado
941.022
194,03

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Agronegócios
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
15.000.000.000

Programação Final
15.000.000.000
% Execução

Realizado
51.704.724.952
344,70

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Agronegócios
Porte dos Beneficiários do Crédito
Miniprodutor

Médio/Grande
Produtor

Pequeno Produtor

Cooperativas

Financ. (R$)

Físico

Financ. (R$)

Físico

Financ. (R$)

Físico

Financ. (R$)

2.236.972.994

274.864

7.865.932.995

408.320

37.244.471.585

250.954

4.357.347.378

Físico
6.884

Total
Financ. (R$)
51.704.724.952

Físico
941.022

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Agronegócios

O apoio ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro tem contribuído para o aumento da
produção, da produtividade, das exportações e dos investimentos em novas tecnologias, bem como
para manutenção e geração de novos postos de trabalho, aumento da renda e melhoria da qualidade
de vida dos produtores rurais.
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Identificação do
Programa
Ação

Número
352
Número da ação
9487



 

Nome
Abastecimento Agroalimentar
Nome da Ação
Negócios com Cooperativas

Finalidade

Fortalecer o cooperativismo como instrumento para o desenvolvimento sócio-econômico do país e
incrementar a competitividade do complexo agroindustrial das cooperativas de produção
agropecuária.

Descrição

As cooperativas, associações e seus associados, de todos os ramos da produção industrial ou
artesanal, do comércio, de serviços e do setor rural, encontram na ação o apoio para projetos que
promovam a geração ou manutenção de postos de trabalho e de renda. A ação mediante o
atendimento aos mais diversos setores da comunidade organizados ou que possam vir a ser
organizados na forma de empreendimentos cooperativos/associativos e outras formas de economia
solidária, seja no que se refere à disponibilização e estabilidade na colocação de recursos pode
oferecer grande contribuição para o Programa "Fome Zero". A ação estimula o desenvolvimento
da cultura cooperativista agregando valor à atividade agropecuária por meio da utilização de
tecnologias de ponta que permitem melhorar a qualidade e produtividade dos bens e sua
competitividade nos mercados interno e externo.

Unidade Responsável: BB/ DIRAG – Diretoria de Agronegócios
O crédito rural financia o custeio da produção e a comercialização de produtos agropecuários, além
de estimular os investimentos rurais. As cooperativas agropecuárias e de crédito são beneficiárias de
linhas de crédito exclusivas para o segmento, tais como: Programa de Capitalização de
Cooperativas Agropecuárias (Procap Agro), Programa de Desenvolvimento Cooperativo para
Agregação de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop) e Adiantamento a Cooperados. A
contratação de crédito rural por meio do repasse a cooperativas promove, também, a introdução de
métodos racionais no sistema de produção.
Em termos de recursos financeiros, os negócios com cooperativas superaram a previsão em
117,87%. Isso se justifica em função do incremento nas contratações do Programa de Capitalização
de Cooperativas Agropecuárias – Procap Agro e do aumento da exigibilidade cooperativa, constante
do Manual de Crédito Rural (MCR 6-2), de 11% da safra 2010/11 para 20% na safra 2011/12. A
superação maior foi com relação aos dados físicos, que superou a meta em 691,26%, isso se deu em
função da inclusão de operações de Nota Promissória Rural no relatório gerencial de contratações
com cooperativas, representando 5.988 contratos.
Com o objetivo de otimizar a sua atuação no mercado de agronegócios, o Banco do Brasil mantém
parceria com cooperativas agropecuárias e de crédito rural, ampliando o acesso ao crédito a
produtores rurais cooperados por meio de convênios e operações de repasse.
Essa parceria, além de possibilitar maior agilidade na disponibilização do crédito, constitui
importante ferramenta para ampliar a capacidade de contratação de operações de crédito rural pelo
Banco do Brasil, garantindo, assim, que os recursos, em especial os do Pronaf – Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar, possam chegar a um maior número de famílias,
inclusive em localidades onde o Banco não possui agências.
Tais iniciativas, além de incrementarem a aplicação de recursos do crédito rural, promovem o
desenvolvimento das localidades mais distantes do país, contribuindo para o aumento da produção,
da produtividade, das exportações e dos investimentos em novas tecnologias, bem como para
manutenção e geração de novos postos de trabalho, aumento da renda e melhoria da qualidade de
vida dos produtores rurais.
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Recursos Físicos
Volume Contratado

Programação Inicial
870

Programação Final
870
% Execução

Realizado
6.884
791,26

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Agronegócios
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
2.000.000.000

Programação Final
2.000.000.000
% Execução

Realizado
4.357.347.377
217,87

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Agronegócios
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Número

Identificação do
Programa

352
Número da ação

Ação

9490



 

Nome
Abastecimento Agroalimentar
Nome da Ação
Comercialização de Produtos via Mercados Futuros e de Opções (BB
Garantia de Preço)

Finalidade

Minimizar os riscos causados pelas variações de preços.

Descrição

O comprador da opção adquire o direito de comprar ou vender o produto objeto do contrato, por
um preço preestabelecido, até uma determinada data futura. Atendimento a produtores rurais,
empresas rurais, cooperativas de produção, agroindústrias, atacadistas, tradings, exportadores etc.
A ação permite um melhor planejamento das atividades rurais (possibilitando aferir o lucro antes
mesmo do plantio); garante antecipadamente o preço de comercialização; elimina a incerteza de
preços quanto à comercialização da safra; possibilita a entrada de investidores financeiros;
possibilidade de várias outras vantagens ao produtor rural.

Unidade Responsável: BB/ DIRAG – Diretoria de Agronegócios
A ação está caracterizada pela contratação, por parte de produtores rurais, suas cooperativas e
agroindústrias, de operações de derivativos agropecuários intermediados pelo Banco do Brasil em
ambiente de bolsas de mercadorias e futuros. A utilização dos mercados futuros e de opções
agropecuárias permite melhor planejamento das atividades rurais, garantindo antecipadamente o
preço de comercialização do produto. Isto elimina parte da incerteza de preços quando da
comercialização efetiva da safra.
O Banco do Brasil, ao conceder financiamentos para o custeio da produção, estimula a utilização de
mecanismos mitigadores de risco, tais como: Seguro Agrícola, Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro) e proteção de preços em bolsas de mercadorias e futuros.
Entre as ações que propiciam o uso de derivativos agropecuários destacam-se: o treinamento de
funcionários do BB no ambiente da BM&FBOVESPA; a possibilidade de financiamento do prêmio
de uma opção de venda diretamente na operação de custeio agrícola; a disseminação da estratégia
de orientação de contratação de proteção de preço; e a consolidação de sistema corporativo no BB,
que viabiliza a captura de ordens dos clientes, de forma automatizada, em qualquer agência do País.
Recursos Físicos
Contratado Comercializado

Programação Inicial
40.000

Programação Final
40.000
% Execução

Realizado
81.230
203,08

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Agronegócios
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
700.000.000

Programação Final
700.000.000
% Execução

Realizado
1.106.650.100
158,09

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Agronegócios

A eventual implementação de subvenção pelo Governo Federal ao prêmio de um contrato de opção
poderá viabilizar a utilização desta proteção em larga escala pelos produtores rurais.
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Identificação do
Programa
Ação

Número
412
Número da ação
9364



 

Nome
Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora
Nome da Ação
Capacitação de Empresários em Comércio Exterior

Finalidade

Disseminar a cultura exportadora, melhorar o nível de capacitação nessa área e proporcionar
segurança e melhoria do desempenho no comércio exterior.

Descrição

Disponibilização de módulos de treinamentos externos, ministrados por funcionários do Banco do
Brasil, destinados a empresários, estudantes e técnicos em comércio exterior.

Unidade Responsável: BB/ DININ - Diretoria de Negócios Internacionais
Com o objetivo de disseminar a cultura exportadora nas diversas regiões do País, o Banco do Brasil
utiliza sua tradição e conhecimento para desenvolver e realizar eventos de capacitação para as
empresas que atuam ou apresentem potencial ou interesse em atuar no comércio internacional.
Esta ação é de responsabilidade das 18 Gecex – Gerências Regionais de Apoio ao Comércio
Exterior, localizadas em diversas regiões do país, cobrindo 100% do território nacional. Os
instrutores dos cursos e treinamentos são Educadores Corporativos do BB, formados e treinados
pela Diretoria Gestão de Pessoas com fundamentos pedagógicos baseados na orientação
metodológica construtivista.
Aliada à experiência prática dos funcionários, a metodologia utilizada proporciona um método
participativo de construção de conhecimento, dando ênfase à participação ativa dos treinandos com
a análise de casos concretos e busca de soluções para os problemas em comércio exterior
enfrentados no dia a dia pelas empresas. Com isso, potencializa-se a absorção de conhecimento
teórico e prático pelos empresários, profissionais, estudantes e demais interessados no tema.
Com iniciativas próprias e ações conjuntas com os entes parceiros que atuam nas políticas voltadas
para o setor, em 2011 foram realizados 537 eventos de capacitação em todo país, alcançando o
número de 7.046 pessoas treinadas.
Referente à meta física e financeira proposta, o realizado atinge 73,36% do orçado. Esse índice de
atingimento é qualificado como bastante satisfatório, visto que o serviço Capacitação em Negócios
Internacionais passou, em 2010, por uma reestruturação que abrangeu atualização e revitalização do
conteúdo e diagramação visual dos módulos dos cursos e treinamentos e criação de novos módulos
customizados.
Ainda houve a implantação, a partir de janeiro de 2011, de novo modelo negocial de prestação dos
serviços, que alterou os parâmetros de contabilização da quantidade de pessoas treinadas. A partir
de então, considera-se, para fins de realizado da meta proposta, apenas participantes que
efetivamente pagaram pela participação no curso, que abrange módulos validados de 8 ou 4
horas/aula.
Esse novo modelo negocial se mostrou acertado. Aumentou-se a eficiência da prestação do serviço,
uma vez que houve condições para reduzir a quantidade de eventos realizados, priorizando a
qualidade; efetividade, haja vista que houve uma diminuição considerável do índice de abstenção
dos inscritos, valorizando a participação no evento, pois foi pago; e aumento do índice de satisfação
com o curso, conforme questionários de avaliações dos cursos respondidos pelos treinandos ao final
do evento.
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Considera-se bastante satisfatório o atingimento de 73,36% do orçado também pelo fato de que a
implantação da nova metodologia altera uma forma de atuação e comercialização do curso que era
praticada desde o início da prestação do serviço, há mais de 10 anos.
A nova metodologia exigiu uma forma diferente de atuação das gerências operacionais, sendo
prevista uma inicial resistência do mercado, que se mostrou menor que o esperado. O ganho
proporcionado pela nova forma de atuação foi reconhecido pelos clientes e participantes em geral, o
que legitimou a exigência de pagamento para participação, ainda que o valor cobrado esteja abaixo
do mercado em comparação com cursos similares - não iguais em conteúdo, material e carga
horária.
Em face do apresentado, o serviço de Capacitação em Negócios Internacionais compõe o extenso
portfólio de produtos e serviços em câmbio e comércio exterior que o BB coloca à disposição do
mercado. Com isso, a expertise acumulada e reconhecida, a capilaridade da rede de atendimento às
empresas exportadoras e importadoras - que abrange todo território nacional - e o alto nível na
prestação dos serviços fez do Banco do Brasil um dos tradicionais parceiros do Governo Federal na
execução de políticas destinadas ao setor de comércio exterior.
Recursos Físicos
Empresário Capacitado

Programação Inicial
9.605

Programação Final
9.605
% Execução

Realizado
7.046
73,36

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Negócios Internacionais
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
591.956

Programação Final
591.956
% Execução

Realizado
434.245
73,36

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Negócios Internacionais
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Número

Identificação do
Programa
Ação

412
Número da ação
9374



 

Nome
Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora
Nome da Ação
Financiamento à Exportação (ACC/ACE)

Finalidade

Auxiliar no incremento das exportações brasileiras, com foco nas pequenas e médias empresas.

Descrição

ACC-Adiantamento sobre o Contrato de Câmbio: conceder ao exportador antecipação do valor da
mercadoria vendida, com anterioridade de até 360 dias da data do seu embarque para o exterior.
ACE-Adiantamento sobre Cambiais Entregues: antecipar ao exportador, após o embarque da
mercadoria para o exterior, os recursos das vendas a prazo, pagando à vista o que ele receberia a
prazo do importador.

Unidade Responsável: BB/ DININ – Diretoria de Negócios Internacionais
Os financiamentos à exportação nas modalidades Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e
Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE) têm o objetivo de garantir os recursos necessários à
produção (ACC) e à comercialização (ACE) de bens e serviços destinados ao mercado
internacional.
Superados os efeitos internos da crise financeira de 2008, os exportadores voltaram a buscar
financiamentos para produção voltada ao mercado externo. Com a intensificação da captação de
recursos externos, aliado à disponibilização de contratação de ACC/ACE na internet e a
capilaridade do atendimento do Banco do Brasil ao comércio exterior (18 gerências de câmbio e
comércio exterior espalhadas pelo Brasil), o Banco do Brasil manteve sua liderança no mercado
brasileiro de câmbio exportação, com 29,3% do mercado.
Com sua forte atuação e considerável participação no mercado, o Banco do Brasil atingiu a meta
financeira estabelecida no Plano Plurianual.
A crise verificada nos mercados europeu e norte americano induziu o exportador a buscar
financiamentos internos à sua produção. Esse mesmo cenário aumentou o receio do exportador em
manter seus recursos no exterior, preferindo internalizá-los e cumprir seus compromissos futuros no
exterior por meio de financiamentos.
A despeito disso, a meta física – quantidade de contratos – estabelecida no Plano Plurianual não foi
cumprida.
Os percentuais de execução dos recursos físicos e financeiros em 2011 foram de 65,44% e 109,05%
respectivamente.
Recursos Físicos
Financiamento Concedido

Programação Inicial
26.690

Programação Final
26.690
% Execução

Realizado
17.466
65,44

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Negócios Internacionais
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
26.513.983.000

Programação Final
26.513.983.000
% Execução

Realizado
28.914.110.115
109,05

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Negócios Internacionais
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Porte dos Beneficiários do Crédito
Miniprodutor
Financ. (R$)
297.176.947

Pequeno Produtor

Físico
476

Financ. (R$)
632.413.495

Físico
4.689

Médio Produtor
Financ. (R$)

Físico

1.255.638.644

3.337

Grande Produtor
Financ. (R$)
26.728.881.029

Físico
8.964

Total
Financ. (R$)

Físico

28.914.110.115

17.466

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Negócios Internacionais

Os financiamentos à exportação nas modalidades ACC/ACE garantem recursos do BB para
importante parcela da cadeia produtiva exportadora, com custos compatíveis ao mercado
internacional e distribuição equitativa aos diferentes portes empresariais. O BB atendeu em 2011
um total de 1.976 empresas com financiamentos ACC/ACE, das quais 1.231 pertencem aos
segmentos micro, pequeno e médio produtor.
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Identificação do
Programa
Ação

Número
412
Número da ação
9A82



 

Nome
Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora
Nome da Ação
Inserção de Micro e Pequenas Empresas no Comércio Exterior

Finalidade

Inserir e manter competitiva as micro e pequenas empresas no mercado internacional, a fim de
colaborar para a elevação dos níveis de emprego e renda.

Descrição

A ação visa incrementar a utilização de uma cesta de produtos e facilitadores desenvolvidos pelo
Banco do Brasil para o comércio exterior.

Unidade Responsável: BB/ DININ – Diretoria de Negócios Internacionais
A inserção e a manutenção de micro e pequenas empresas no comércio exterior contribui
diretamente para a ampliação da base exportadora brasileira, melhora a capacidade competitiva
interna e eleva o patamar de qualidade dos produtos e serviços gerados por essas empresas. Outro
aspecto fundamental é a maior diversificação de produtos e serviços exportáveis pelo País, criando
oportunidades de novos mercados. Além disso, contribui para a geração de emprego e renda.
A fim de apoiar as políticas públicas de fomento do comércio exterior brasileiro, o Banco do Brasil
atua no segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE), mantendo equipes especializadas na
oferta de financiamentos competitivos e soluções eletrônicas que facilitam os processos
operacionais das micro e pequenas empresas.
O Banco do Brasil também oferece treinamento aos empresários, abordando os principais temas
práticos para a negociação e efetivação das vendas ao exterior, ministrado em módulos de 8 horas
para permitir às empresas elegerem os assuntos que melhor se adaptam às suas necessidades de
informação.
Recursos Físicos
Negócio Realizado

Programação Inicial
1.248

Programação Final
1.248
% Execução

Realizado
1.574
126,12

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Negócios Internacionais

O desempenho de 26,12% acima da programação inicial deve-se às ações estratégicas
implementadas pelo BB para ampliar a base de empresas exportadoras, tais como atuação de
equipes especializadas na oferta de produtos e serviços diferenciados para o segmento MPE, entre
os quais contratação de câmbio compra e exportação via Internet (Brasil WebTrade), consultoria em
negócios internacionais e treinamentos de empresários.
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
4.330.854.000

Programação Final
4.330.854.000
% Execução

Realizado
3.569.446.439
82,42

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Negócios Internacionais

A realização de 82,42% - 18 pontos percentuais acima do observado em 2010 - da programação
final de recursos financeiros pode ser atribuído a diversos fatores, entre os quais destacamos: i)
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apesar do excelente resultado das exportações brasileiras, baseado na forte demanda internacional
por commodities, e de termos superado a meta de recursos físicos, tivemos menor quantidade de
MPE entrantes no comércio exterior em 2011; ii) instabilidades no mercado interno europeu; iii) a
acirrada concorrência internacional, potencializada pela maior vantagem competitiva de produtos de
outros países, preponderantemente a China; iv) a insuficiência dos recursos do FAT Proger
Exportação para concessão de operações de financiamento de produção ou promoção de
mercadorias; v) segundo estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae (As micro e pequenas empresas na exportação brasileira – 1998-2010 – Pág. 14), os
manufaturados vêm perdendo espaço na pauta total de exportações do Brasil, tendo respondido por
apenas 40% do total em 2010, o percentual mais baixo em mais de 30 anos; entretanto, esses
produtos permanecem com participação dominante nas vendas das MPEs (no caso das
microempresas, a participação de tais itens em 2010 subiu para 81,2%, e entre as pequenas
empresas atingiu 76,2%); vi) em 2007, as metas foram definidas diante de um cenário onde
tínhamos a cotação do Dólar acima de dois Reais; em 2011, a média da cotação do Dólar foi de um
Real e sessenta e cinco centavos (R$ 1,65).
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Identificação do
Programa
Ação

Número
412
Número da ação
9A83



 

Nome
Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora
Nome da Ação
Ampliação de Exportações On-Line – Balcão de Comércio Exterior

Finalidade

Inserir as micro, pequenas e médias empresas no mercado internacional.

Descrição

A ação visa permitir realizar as operações de exportação pela Internet, com custos reduzidos;
proporcionar a inclusão digital e auxiliar na disseminação da cultura exportadora entre empresários,
artesãos e produtores rurais; proporcionar segurança e melhoria do desempenho no comércio
exterior, mitigando riscos comerciais e trazendo, como consequência, ganhos de competitividade e
melhoria dos níveis de emprego e renda; colaborar na promoção comercial no exterior, com o apoio
da marca BB. Para tanto, usa ferramenta B2B criada com a finalidade de facilitar exportações no
valor de até US$ 20 mil por operação. Possibilita o acesso ao mercado externo de empresas
brasileiras que não possuem expertise nesse tipo de negócio.

Unidade Responsável: BB/ DININ – Diretoria de Negócios Internacionais
Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento do comércio exterior, principalmente na inserção das
MPE no mercado internacional, o BB desenvolveu ambiente de negócios na internet para permitir a
realização de operações de exportação por empresas que não têm experiência nesse mercado.
A solução disponibilizada pelo BB oferece às empresas exportadoras custos reduzidos,
simplificação da burocracia logística e alfandegária, além de garantir segurança e melhor
performance nas exportações. Também auxilia na mitigação dos riscos comerciais e na promoção
comercial no exterior, com o apoio da marca BB.
Em 12.05.2008, a Instrução Normativa 846, da Receita Federal do Brasil (RFB), alterou o valor da
DSE (Declaração Simplificada de Exportação) para US$ 50 mil, ou seja, 150% maior que o valor
anterior, de US$ 20 mil. Com isso, as empresas exportadoras passaram a enviar suas mercadorias
em número menor de lotes, reduzindo o número de operações transitadas pelo ambiente. As metas
físicas do produto na PPA não foram ajustadas no Sigplan a partir de 2009, motivo do significativo
descasamento entre valores orçados e realizados a partir de então.
Os recursos físicos ficaram 89,82% abaixo da programação final.
Em 2011, a solução de e-commerce do BB, Brasil WebTrade (ex Balcão de Comércio Exterior),
teve sua metodologia de apuração de resultados modificada, para efeitos de acordo de trabalho
interno, passando a considerar o número de empresas com operações no ambiente eletrônico, e não
mais o volume financeiro das operações. Tal modificação se deu pela observação de que o Banco
não tem ingerência sobre o volume de operações dos clientes, mas sim sobre a simplificação do
processo, uma vez que os negócios aconteçam.
Além disso, passou-se a considerar, para fins de apuração do resultado, apenas as operações cuja
ordem de pagamento ou conhecimento de embarque tenham sido vinculados à operação no sistema
legado, descartando aquelas cujos pedidos tenham sido confirmados, cotação de frete apresentada e
solicitação de embarque emitido pelo exportador, que por questões negociais, não tenham sido
efetivados. A medida representou evolução na forma de apuração do indicador e foi implementada
no decorrer do segundo semestre de 2010, após o prazo regulamentar para revisão de metas da PPA
para 2011.
Considerando-se as alterações efetuadas os recursos financeiros ficaram 58,07% abaixo da
programação final em 2011.
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Em 2011, foi iniciado projeto para reconstrução total do produto, com revisitação de objetivos,
estratégia, argumentos de venda e ambiente virtual. O projeto será desenvolvido ao longo de 2012.
Somente após essa revisão, poderão ser definidas a melhor forma de apuração de sua efetividade e
as metas decorrentes da estratégia.
Recursos Físicos
Volume de Exportação
Realizado

Programação Inicial

Programação Final

Realizado

2.112

2.112

215

% Execução

10,18

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Negócios Internacionais
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
11.436.729

Programação Final
11.436.729
% Execução

Realizado
4.795.073
41,93

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Negócios Internacionais
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Número

Identificação do
Programa

419
Número da ação

Ação

9365



 

Nome
Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio
Porte
Nome da Ação
Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB Investimentos)

Finalidade

Financiar projetos de investimentos que proporcionem a ampliação e a modernização das micro e
pequenas empresas.

Descrição

Linhas de crédito destinadas ao suprimento das necessidades de financiamentos de investimentos
das micro e pequenas empresas.

Unidade Responsável: BB/ DIMPE – Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
A ação tem por finalidade financiar projetos de investimentos que proporcionem a criação,
ampliação ou modernização do empreendimento.
No seu âmbito, em 2011, foi lançada a modalidade do produto Cartão BNDES na bandeira
Mastercard.
Além disso, foram promovidas ações de incentivo à contratação de operações, notadamente em
relação ao Cartão BNDES, com destaque para a realização de oferta ativa por meio da Central de
Atendimento BB e envio de mala direta em parceria com as bandeiras Visa e Mastercard. Ainda,
foram implementadas ações visando à simplificação de procedimentos operacionais e capacitação
de funcionários.
Recursos Físicos
Programação Final
169.478
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
Financiamento Concedido

Programação Inicial
64.123

Realizado
192.071
113,33

Recursos Financeiros (R$)
Programação Final
9.620.710.000
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
Saldo das Operações

Programação Inicial
2.722.900.000

Realizado
12.074.235.792
125,50

A superação das metas financeira e física, deve-se à implementação de ações para facilitar o acesso
ao crédito para às micro e pequenas empresas e a maior demanda por financiamentos, reflexo do
ambiente econômico favorável.
O crédito de longo prazo utilizado para os investimentos favorece a adequação do fluxo de caixa
das empresas no decorrer do período, contribui para a ampliação e manutenção do empreendimento,
geração de emprego e renda, além de fortalecer a capacidade produtiva.
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Número

Identificação do
Programa

419
Número da ação

Ação

9367



 

Nome
Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio
Porte
Nome da Ação
Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB Capital de Giro)

Finalidade

Financiar a atividade produtiva das micro e pequenas empresas.

Descrição

Linha de crédito a micro e pequenas empresas.

Unidade Responsável: BB/ DIMPE – Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
As linhas de crédito que compõem a presente ação destinam-se ao suprimento das necessidades de
capital de giro das micro e pequenas empresas (MPE). Durante o ano de 2011, foram realizadas
ações para apoio e fortalecimento desse segmento.
Com o objetivo de elevar o volume de crédito ofertado e reduzir os encargos financeiros praticados
junto às pequenas empresas ligadas à cadeia do agronegócio, foi criada a linha de crédito BB Giro
Empresa Flex – Agro.
Foi relançada a linha de crédito BB Giro Décimo Terceiro Salário, operacionalizada com recursos
do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e de Conta Própria,
disponibilizada nos meses finais do ano civil, quando aumenta a demanda para capital de giro para
o cumprimento das obrigações trabalhistas adicionais.
O Banco estendeu para todo o País o modelo de negócios para atendimento creditício aos
fornecedores de governos das esferas municipal, estadual e federal por meio da linha de crédito BB
Giro Empresa Flex – Fornecedor. O produto permite que as empresas antecipem seus haveres
devidos pelo gestor público, obtendo capital de giro.
As condições negociais da linha BB Giro Cartões (solução para empresas na antecipação de vendas
com cartões) foram aprimoradas, com ampliação dos prazos para pagamento e aceitação das vendas
com cartões de crédito das duas principais bandeiras e empresas adquirentes no País.
Recursos Físicos
Programação Final
2.053.834
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
Financiamento Concedido

Programação Inicial
2.502.230

Realizado
1.720.375
83,76

Recursos Financeiros (R$)
Programação Final
47.280.330.000
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
Saldo das Operações

Programação Inicial
35.870.283.000

Realizado
50.685.536.999
107,20

A superação do volume financeiro previsto para 2011 teve como principais fatores o lançamento de
novos produtos, simplificação do acesso ao crédito, atuação da força de vendas e ao cenário
econômico.
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Adicionalmente, destacamos a facilidade de acesso ao crédito, cujas utilizações de recursos podem
ser efetuadas nas agências ou pelo Gerenciador Financeiro (Internet Banking), de forma simples e
automatizada.
Em relação à meta física, registramos que o não atingimento da quantidade prevista foi motivada
pela elevação dos valores médios das operações contratadas.
Em 2011, especificamente nas linhas de crédito que compõem a presente ação, houve crescimento
de R$ 6,24 bilhões nos volumes disponibilizados, incremento de 14,05% em relação a dezembro de
2010, com destaque para as evoluções de R$ 3,27 bilhões na linha BB Giro Empresa Flex e de R$
188,64 milhões no BB Giro Cartões e a inclusão da linha de crédito BB Giro Recebíveis que
atingiu, ao final de 2011, o volume de R$ 2,29 bilhões.
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Número

Identificação do
Programa

Ação

419
Número da ação
90H8



 

Nome
Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio
Porte
Nome da Ação
Negócios com Cooperativas de Crédito Urbanas

Finalidade

Contribuir para o desenvolvimento do cooperativismo no País.

Descrição

Há uma percepção clara no que diz respeito ao fortalecimento desse ramo no mercado, com
melhor profissionalização da gestão das instituições, com foco na educação e formação
cooperativista. A intercooperação entre as instituições, formando tipologias de organização em
centrais e confederações, além da conscientização da responsabilidade social das cooperativas
tornam o segmento um importante alavancador de novos negócios, além de despertar o interesse
crescente das demais instituições financeiras em alianças e parcerias com esse segmento, aliado ao
interesse governamental no fortalecimento e organização desse segmento.
Existem boas perspectivas para a implantação de cooperativas e, em especial, cooperativas de
crédito, por se apresentarem como alternativa viável para o desenvolvimento sustentável do País. É
próprio da cooperativa de crédito contribuir para o desenvolvimento da economia local, ao
promover a intermediação entre a poupança e a demanda por serviços financeiros de uma mesma
região, o que a torna indutora de correção de desigualdades regionais com melhoria do acesso ao
crédito para a população. As cooperativas de crédito constituem parcerias com bancos comerciais
para terem acesso ao Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis (Compe) e ao Serviço
Brasileiro de Pagamentos (SPB), para que aumentem sua atuação com produtos e serviços
bancários para seus cooperados.

Unidade Responsável: BB/ DIMPE – Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
O Serviço de Integração ao Sistema de Compensação de Cheques e Outros Papéis (Compe) e ao
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) é disponibilizado às cooperativas de crédito pelo Banco do
Brasil para permitir a integração financeira das cooperativas e de seus cooperados à Compe e ao
SPB e o acesso dos cooperados a produtos e serviços do Banco do Brasil.
A ação Negócios com Cooperativas de Crédito Urbanas prevê o acompanhamento da quantidade de
Códigos de Integração contratados pelo Banco do Brasil com cooperativas de crédito.
O desempenho do Banco do Brasil no cumprimento do indicador deve-se, especialmente, ao cenário
econômico de 2011, ter sido promissor para as cooperativas. Houve uma tendência na
diversificação dos negócios, onde se buscou atender os anseios dos cooperados na prestação de
serviços bancários, tais como: cartão de crédito, soluções em meios eletrônicos de pagamento e
recebimento, administração de recursos de terceiros, crédito, dentre outros. Por ainda não possuírem
robustez tecnológica em determinados mercados, as cooperativas buscam alianças estratégicas com
parceiros, tais como o Banco do Brasil. Destes, são gerados negócios que contribuem para o
aumento na quantidade de códigos integração, cartões ourocard cooperativo, volume na
administração de fundos, captação e derivativos, dentre outros, potencializando a rentabilidade
esperada para o segmento.
Recursos Físicos
Programação Final
390.000
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
Conta Integração Aberta

Programação Inicial
0

Realizado
416.259
106,73
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Identificação do
Programa
Ação

Número
781

 

Nome
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Número da ação
3252



Nome da Ação
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

Finalidade

Criar novos pontos de atendimento bancário (agências/postos de atendimento bancário) para
aumentar a base de clientes e facilitar à população o acesso ao crédito e aos serviços bancários.

Descrição

Instalação de agências bancárias.

Unidade Responsável: BB/ UGC - Unidade Gestão de Canais
O orçamento destinado à instalação de pontos de atendimento bancário foi de R$ 313,7 milhões
para a instalação pontos no País. Do orçamento total, foi imobilizado o montante de R$ 154,9
milhões, equivalente a uma realização de 49,40% do valor planejado.
Alguns fatores impactaram a execução do orçamento, tais como: dificuldade de localização de
imóveis com documentação regularizada e estrutura adequada para funcionamento de agência
bancária nos grandes centros urbanos, rito para realização das licitações e eventual interposição de
recursos previstos em lei, bem como dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas
regiões de difícil acesso. Os pontos que não foram entregues em 2011 estão previstos para serem
concluídos no decorrer de 2012.
Diante disso, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como pontos de
atendimentos bancários – PAB e postos de atendimentos eletrônicos – PAE, para viabilizar o
atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes e garantir a fidelização e a rentabilização
dos clientes. Em 2011 foram instalados 34 PAB e 627 PAE. Já estão em funcionamento 362.
Os novos pontos de atendimento também permitiram a disseminação do crédito em regiões carentes
de serviços bancários e proporcionaram maior conforto e comodidade no atendimento a seus
clientes e à população em geral. Nesse contexto, houve a instalação de 7 dependências em
municípios onde o Banco não tinha Agência (Alecrim-RS, Iguatemi-MS, Ladário-MS, Inocência-MS,
Caldazinha-GO, Montadas-PB e Serra do Mel-RN) e 3 agências em comunidades no Rio de Janeiro
(RJ): Cidade de Deus, Complexo do Alemão e Rocinha.
Foram instalados 921 pontos de atendimento em 2011. Destas, 260 são agências, das quais 152
foram inauguradas ainda em 2011. O restante iniciará suas atividades no decorrer de 2012.
Recursos Físicos
Ponto de Atendimento Instalado

Programação Inicial
1.664

Programação Final
1.664
% Execução

Realizado
921
55,35

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Gestão de Canais
Recursos Financeiros (R$)
Valor Investido

Programação Inicial
313.737.324,01

Programação Final
313.737.324,01
% Execução

Realizado
154.999.238,06
49,40

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Gestão de Canais
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Identificação do
Programa
Ação

Número
781

 

Nome
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Número da ação
4106



Nome da Ação
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Finalidade

Manter em condições satisfatórias a infraestrutura de atendimento.

Descrição

Manutenção da infraestrutura de atendimento.

Unidade Responsável: BB/ UGC – Unidade Gestão de Canais
O orçamento previsto para a manutenção da infraestrutura de atendimento do Banco do Brasil foi de
R$ 1,1 bilhão. Desse total, foram imobilizados R$ 795,3 milhões, correspondendo a 71,4% do valor
orçado.
Os principais fatores que contribuíram para a não execução do orçamento foram: dificuldades de
seleção de imóveis com documentação regularizada e estrutura adequada para funcionamento de
agência bancária nos grandes centros urbanos, rito para realização das licitações e eventual
interposição de recursos previstos em lei, bem como dificuldade de contratação de fornecedores
adequados nas regiões de difícil acesso. As adequações não concluídas serão finalizadas em 2012.
Recursos Financeiros (R$)
Valor Investido

Programação Inicial
1.112.633.557

Programação Final
1.112.633.557
% Execução

Realizado
795.326.247
71,48

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Gestão de Canais

________________________________________________________________________________________________________________________
Relatório de Gestão – BB – 2011
26

   
   


Identificação do
Programa
Ação

Número
807

 

Nome
Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio

Número da ação
4101



Nome da Ação
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Finalidade

Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens
imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Descrição

Realização de obras de alvenaria, de estruturas e instalações; obras de manutenção nas tubulações
de água, esgoto, telefone e energia elétrica etc, em edificações que sejam contabilizadas no
imobilizado.

Unidade Responsável: BB/ DINOP – Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações
O objetivo da ação é o de manter em plenas condições de funcionamento os imóveis de uso do
Banco do Brasil, sejam da Rede de Atendimento, sejam da Rede de Apoio. Para tanto, são
executadas obras de reformas de conservação predial, tais como pintura, troca de carpetes,
impermeabilização de coberturas, manutenção de fachadas, manutenção das instalações, alterações
de leiaute, entre outras. Está inclusa, também nessa ação, a modernização de equipamentos prediais,
como por exemplo, sistema de ar condicionado, elevador, nobreaks, grupo gerador de emergência e
subestação.
Recursos Financeiros (R$)
Programação Final
140.563.919
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações
Valor Investido

Programação Inicial
140.563.919

Realizado
109.240.020
77,72

Com a execução das obras planejadas, foram atingidos os objetivos de manutenção das condições
de funcionamento dos prédios, proporcionando boas condições físicas de trabalho para os
funcionários, possibilitando também prestar um melhor atendimento aos seus clientes e à sociedade.
Destacam-se os serviços de modernização do parque de equipamentos prediais do Banco e a
continuidade da obra de implantação do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Belo
Horizonte - MG, com a restauração de prédio histórico daquela cidade, com previsão de conclusão
para 2012.
A não integralização dos recursos programados inicialmente deveu-se a vários fatores dos quais
destacam-se fatos imprevistos durante a execução das obras que contribuíram para suas
prorrogações, tais como: não chegada dos materiais no momento certo, falta de mão-de-obra
compatível com as frentes de trabalho, obra sendo realizada com a agência em funcionamento
dificultando a realização de alguns serviços, restrição de horário de trabalho.
Dentre os eventos que tiveram andamento prejudicado citamos a obra para implantação do CCBB
em Belo Horizonte - MG, onde modificações necessárias no projeto estrutural das fundações
resultaram em um maior atraso no exercício de 2011, tendo como consequência a necessidade de
reprogramação das parcelas para 2012.
Outros eventos que sofreram atrasos em seus processos foram os referentes a reformas nos Setores
Regionais de Tesourarias (Seret). As maiores intervenções do tipo estão previstas para os Seret
Santa Cruz do Sul e Passo Fundo, ambas no Rio Grande do Sul. Na primeira, os atrasos foram
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consideráveis e provocados (i) pela Concessionária de Energia Elétrica local que no início da obra
exigiu nova análise de projeto já aprovado, tendo em vista mudança de localização da subestação e
(ii) durante a execução das fundações.
Com relação a Passo Fundo, os entraves ocorreram na fase de projeto e por ser um processo mais
recente do que o de Santa Cruz, a obra ainda não foi iniciada.
As parcelas das obras que precisaram ser reprogramadas serão pagas no início do ano de 2012.

As parcelas das obras que precisaram ser reprogramadas serão pagas no início do ano de 2012.
As parcelas das obras que precisaram ser reprogramadas serão pagas no início do ano de 2012.

As parcelas das obras que precisaram ser reprogramadas serão pagas no início do ano de 2012.
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Programa

Número
807

4102

 

Nome
Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio

Número da ação
Ação



Nome da Ação
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos

Finalidade

Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens
móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços
prestados aos usuários.

Descrição

Realização de serviços de manutenção e adequação nos bens móveis, veículos, máquinas e
equipamentos de propriedade das empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado.

Unidade Responsável: BB/ DINOP – Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações
A ação tem por objetivo suprir as dependências em funcionamento do Banco do Brasil de
mobiliário, utensílios, dispositivos de segurança, equipamentos de tesouraria e incorporados aos
imóveis, visando garantir o bom funcionamento das dependências, considerando a manutenção da
qualidade dos serviços prestados, o bem estar e a segurança dos funcionários e dos clientes e a
preservação da imagem da Instituição.
A estratégia adotada para o suprimento dos bens, na maioria das vezes, por Ata de Registro de
Preços, tem permitido a obtenção de melhores resultados, tanto na redução dos custos de
aquisição/contratação como nos prazos de entrega dos bens.
Foram adquiridos 15 mil dispositivos de segurança e 85 mil itens de mobiliário e equipamentos de
uso (em especial, armários, cadeiras, mesas de atendimento, arquivos de aço e postos e estações de
trabalho) para atendimento em aproximadamente 6.800 dependências em funcionamento, inclusive
nas agências incorporadas do BNC e nos Centros Culturais do Banco do Brasil.
Nada obstante o significativo incremento no valor orçado da Ação 4102 (de R$ 41,0 milhões em
2010 para R$ 127,4 milhões em 2011), houve a sensibilização de 86,35% do orçamento (R$ 110,0
milhões) e a imobilização de 71,58% (R$ 91,2 milhões).
A não realização do valor total orçado ocorreu, em especial, por dificuldades verificadas durante o
processo de contratação, pelo atraso na finalização das obras de infraestrutura e pelo
descumprimento dos prazos contratuais de entrega dos bens por parte dos fornecedores.
Recursos Financeiros (R$)
Programação Final
127.442.044
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações
Valor Investido

Programação Inicial
127.442.044

Realizado
91.218.718
71,58
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Número
807
Número da ação

Ação

4103



 

Nome
Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio
Nome da Ação
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento

Finalidade

Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de informática,
informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas áreas e
proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Descrição

Aquisição de bens e serviços de manutenção e adequação de equipamentos das áreas de
informática, informação e teleprocessamento de propriedade das empresas estatais que sejam
contabilizados no imobilizado.

Unidade Responsável: BB/ DITEC – Diretoria de Tecnologia
Em 2011, o Banco do Brasil realizou investimentos na ordem de R$ 421 milhões, com atualização
do seu parque tecnológico por meio do investimento em infraestrutura de processamento e
armazenamento, tanto no ambiente central como no distribuído, em soluções para melhoria do
gerenciamento da infraestrutura de TI, em soluções de negócio e soluções de rede e
telecomunicações.
Foram realizados investimentos para manutenção do parque instalado para os quais destacamos:
aquisição de microcomputadores, equipamentos de grande porte, suítes, fitotecas e discos, centrais
telefônicas, impressoras, softwares, scanners, monitores, soluções de voz e videoconferência.
Também foram realizados investimentos, voltados ao avanço do Banco em direção aos objetivos
estabelecidos em sua estratégia, melhoria da produtividade ou atendimento de exigências legais e de
conformidade. Para esses citamos: Solução para suportar a mensuração e gestão de alocação de
capital de riscos de crédito e operacional para adoção ao uso de modelos internos do Basiléia II,
Solução de Logística Inteligente, Soluções para Atualização e Expansão do Ambiente de
Processamento e Armazenamento Central, Solução de Depósitos Judiciais e Solução para
Ampliação e Fortalecimento do relacionamento do Banco com os seus clientes.
A expansão do processamento e do armazenamento permitiu o atendimento das crescentes
demandas de negócios, atualização tecnológica do parque, adequação da área de TI e de negócios às
exigências dos órgãos reguladores, preservação da imagem da Instituição perante a sociedade e o
mercado, garantia dos altos índices de disponibilidades dos sistemas contribuindo para a satisfação
e fidelização dos clientes.
Em Rede e Telecomunicações, o Banco do Brasil adquiriu equipamentos para atualização da Rede
Wirelles, Rede Metropolitana e Centrais de Atendimento BB, aquisição de sistemas de
videoconferência e PABX de Pequeno e Grande Porte.
Como benefícios atingidos com os investimentos destacamos a alta disponibilidade dos serviços de
TI; redução de custos do BB (manutenção, viagens, telefonia); atualização tecnológica compatível
com o mercado; manutenção de imagem inovadora e de vanguarda em relação à concorrência,
estabilidade e segurança na execução dos sistemas do Banco; uso de recursos modernos dotados de
facilidades e tecnologias atuais, capacitados para suportar a expansão dos usuários; reforço da
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imagem da Instituição para o segmento judiciário; mobilidade e flexibilidade para clientes e
funcionários; melhoria no atendimento ao cliente; gestão do ambiente para resolução proativa de
problemas operacionais; aquisição de soluções específicas para Capital Regulamentar e Risco
Operacional em continuidade às ações que viabilizarão o Acordo de Basiléia; modernização dos
equipamentos; satisfação dos clientes quanto aos produtos e serviços oferecidos.
O percentual de execução do valor previsto foi de 86,95%. Os valores remanescentes resultaram,
basicamente, de dificuldades na entrega por fornecedores e de atrasos em algumas demandas de
usuários dos serviços de TI.
Recursos Financeiros (R$)
Valor Investido

Programação Inicial
484.593.172,93

Programação Final
484.593.172,93
% Execução

Realizado
421.377.199,80
86,95

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Tecnologia
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Identificação do
Programa
Ação

Número
807
Número da ação
111U



 

Nome
Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio
Nome da Ação
Instalação de Complexo Datacenter – Consórcio BB-Caixa (DF)

Finalidade

Proporcionar ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal ambiente seguro e redundante de
processamento de dados, visando à garantia da base de dados, dos sistemas de informação e alta
disponibilidade de processamento, em atendimento a requisitos legais de governança e segurança
da informação, bem como prover disponibilidade contínua para as aplicações críticas, mesmo em
casos de ocorrências de sinistros de grande magnitude (desastres).

Descrição

Provimento ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal de um conjunto de instalações
prediais especializado, para processamento de dados (Complexo Datacenter), incluindo toda sua
infraestrutura civil e eletro-mecânica; trata-se de edifício construído sob normas internacionais e
melhores práticas construtivas, dotado ainda de interconexão, em fibras ópticas, em duas vias
distintas, com atuais CPDs dos Contratantes, proporcionando ambiente com infraestrutura básica
para geração própria de energia elétrica para contingência com autonomia de 96 horas,
redundância de energia elétrica e condicionamento de ar, estabilização de tensões, de temperatura
e umidade e implementação de processo e níveis de serviços e segurança que garantam a
integridade e confiabilidade dos equipamentos de TI e dos dados armazenados e provendo alta
disponibilidade de processamento.

Unidade Responsável: BB/ DINOP – Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações
O novo Complexo Datacenter atenderá, principalmente, à necessidade de ambiente alternativo de
processamento e armazenamento de dados, a uma distância segura dos atuais centros de
processamentos principais do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, de forma a garantir
maior disponibilidade dos serviços de negócios e gestão dessas instituições públicas. Permitirá,
também, a redução de riscos operacionais, promovendo aderência a normativos nacionais (Banco
Central) e internacionais (acordo de Basiléia II e Lei Sarbanes-Oxley).
Para a disponibilização do Complexo Datacenter com os respectivos serviços de operação e
manutenção de sua infraestrutura predial, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal fizeram
realizar, com base na Lei 11.079/2004, uma Concorrência de Parceria Público-Privada, na
modalidade de Concessão Administrativa, para escolha de parceiro privado. Os Contratos de PPP
foram assinados, em 15.06.2010, com a sociedade de propósito específico GBT S.A –
Concessionária de Infraestrutura Predial de Serviços de TI. A vigência inicial dos Contratos de PPP
é de 15 anos.
A GBT S.A, fiscalizada pela equipe técnica conjunta do Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal, desenvolveu os projetos executivos do Complexo Datacenter que, após aprovação pelos
Órgãos competentes obteve autorização para início das obras de edificação em fevereiro/2011. A
previsão contratual para conclusão das obras é maio/2012 que, após os procedimentos de
comissionamento será liberado para uso do BB e da CAIXA a partir do segundo semestre de 2012.
A ação proporcionará a racionalização de uso de recursos públicos pelo compartilhamento da
infraestrutura do complexo pelas duas instituições financeiras oficiais e pela utilização do modelo
de Parceria Público-Privada (PPP) Administrativa que prevê a reversão dos bens aos parceiros
públicos no decorrer do contrato de 15 anos após o início da efetiva utilização. Propiciará ao
Banco, também, um local seguro, distante de seu ambiente de processamento central, para garantir a
continuidade dos negócios, mesmo em casos de desastres.
A sociedade será beneficiada com a melhoria e expansão dos serviços prestados pelo Banco.
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Não houve desembolso no decorrer de 2011. Os desembolsos – ressarcimento do investimento e
despesas de prestação de serviços – serão devidos somente após o término da edificação do
Complexo Datacenter, prevista para maio/2012.
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Ação

Número
812
Número da ação
9725



 

Nome
Competitividade das Cadeias Produtivas
Nome da Ação
Financiamentos de Investimentos Empresariais

Finalidade

Ampliar o volume de financiamentos de investimentos, possibilitando a implantação, expansão ou
modernização de empresas dos segmentos do comércio, indústria e serviços.

Descrição

Disponibilização de linha de crédito para investimento, com recursos do BNDES, Finame e FCO.

Unidade Responsável: BB/ DICOM – Diretoria Comercial
O Banco do Brasil financia projetos de investimento, máquinas e equipamentos, com recursos do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Fundo Constitucional para
Financiamento do Centro Oeste (FCO) e da Agência Especial de Financiamento Industrial
(Finame), para implantação, ampliação, recuperação e modernização de ativos nos setores de
indústria, comércio e prestação de serviços de forma a fortalecer os setores Industrial, Naval, de
Infraestrutura, de Saúde, Tecnologia, de Comércio e Serviços, dentre outros. O Banco apoia,
também, a retomada da atividade econômica de empresas, microempreendedores individuais
localizados em municípios afetados por desastres naturais abrangidos por decreto em estado de
calamidade pública.
O incremento sobre o valor orçado foi proveniente, principalmente, do direcionamento estratégico
adotado pelo Banco do Brasil para operações de investimento, notadamente com recursos do
BNDES, Finame e FCO; que envolveu ações e desafios específicos para a Rede de Agências; do
apoio estratégico a grandes projetos de infraestrutura, no segmento de energia, telecomunicações,
transporte, dentre outros; e da priorização de ações direcionadas para aplicações de recursos do
Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO), como a continuação da divulgação da linha por meio
do “FCO Itinerante”, em parceria com o Ministério da Integração Nacional (MI), Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae), Conselhos de
Desenvolvimentos dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal,
Prefeituras Municipais e, demais entidades locais e criação do Consultor do FCO, lotado nas
Superintendências do Banco do Brasil, nos estados do Centro-Oeste, com o objetivo de acompanhar
o trabalho das agências jurisdicionadas de maneira a agilizar o processo de análise das operações,
além da realização de eventos de capacitação dos funcionários e projetistas.
A atratividade do financiamento e apoio estratégico do Governo Federal manteve-se em 2011, na
reabertura do Programa de Sustentação do Investimento BNDES/PSI, com o objetivo de financiar
aquisição de máquinas e equipamentos, bem como apoiar projetos de implantação, ampliação,
recuperação e modernização de empresas, nos setores de indústria, comércio, prestação de serviços,
inclusive em meio ambiente, com taxas prefixadas de 5% ao ano a 10% ao ano, de acordo com o
porte da empresa e o item financiado. Destacamos, também, a reabertura do Programa BNDES
Automático PER – Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres
Naturais, com abrangência nacional, com o objetivo de reconstruir os estados atingidos por
desastres naturais, reconhecidos em calamidade pública pela Defesa Civil, com vigência até
30.06.2012.
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Recursos Físicos
Programação Inicial
5.694

Financiamento Concedido

Programação Final
5.694
% Execução

Realizado
44.875
788,11

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria Comercial
Recursos Financeiros (R$)
Programação Inicial
2.140.662.000

Valor Contratado

Programação Final
2.140.662.000
% Execução

Realizado
9.324.768.774
435,60

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria Comercial
Porte dos Beneficiários do Crédito
Miniprodutor

Pequeno Produtor

Médio/Grande Produtor

Total

Financ. (R$)

Físico

Financ. (R$)

Físico

Financ. (R$)

Físico

Financ. (R$)

Físico

1.077.994.857

10.169

1.642.268.959

23.362

6.604.504.958

11.344

9.324.768.774

44.875

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria Comercial

Porte e Ramo de Atividade dos Beneficiários do Crédito
Grande
Indústria/
Comércio/
Serviço

Médio

Financ. (R$)

Físico

Financ. (R$)

Físico

4.372.943.505

4.274

2.231.561.453

7.070

Micro/ Pequeno
Financ.
Físico
(R$)
2.720.263.816

33.531

Total
Financ. (R$)

Físico

9.324.768.774

44.875

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria Comercial

Os Financiamentos de Investimentos Empresariais apoiam o desenvolvimento de diversos setores e
segmentos, gerando emprego e renda para a sociedade.
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Identificação do
Programa
Ação

Número



Nome

1008

Inclusão Digital

Número da ação

Nome da Ação

909J

 

Rede de Telecentros Comunitários

Finalidade

Proporcionar a formação de parcerias entre as redes de inclusão digital existentes, objetivando
maximizar o uso dos espaços e ampliar a integração entre os diversos projetos existentes.

Descrição

Ação promove a ampliação da rede de telecentros (implantação de novos telecentros) e o
acompanhamento/revitalização dos telecentros existentes. A ação inclui ainda doações de
microcomputadores usados para projetos de inclusão digital e para o fortalecimento de Estruturas
que contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros e resgate da cidadania (como
Conselhos Tutelares, Conselhos de Saúde, Centros de Referência e Assistência Social - CRAS,
etc.). Para atingir os objetivos, estão previstas parcerias com governo federal, governos estaduais e
municipais, entidades do terceiro setor e empresas privadas.

Unidade Responsável: BB/ DITEC – Diretoria de Tecnologia
A ação contemplou, para 2011, a assistência aos pontos de inclusão digital implantados pelo Banco
do Brasil, tendo como objetivo o acesso da população carente às novas tecnologias de informação e
comunicação e a qualificação para o mercado de trabalho.
Contemplou, ainda, a assistência aos novos telecentros indicados na proposta apresentada pelo
Banco do Brasil no âmbito do Programa Telecentros.BR, por meio de visitas às entidades
beneficiárias para averiguação da conformidade das características físicas do espaço em relação às
exigências previstas no Aviso de Seleção Pública de Parcerias – MP/MCT/MC n° 1/2010.
Para consecução do objetivo de assistência aos pontos de inclusão digital, o Banco do Brasil, por
meio de seu Programa de Inclusão Digital, desenvolve várias ações, dentre elas: a aquisição de
peças de informática para tornar os microcomputadores operacionais, o transporte dos
microcomputadores das dependências até o local designado para a sua revisão e recuperação, a
manutenção de mão-de-obra técnica para revisão e recuperação dos microcomputadores e os
deslocamentos de funcionários necessários para realização das atividades.
Os recursos físicos e financeiros realizados atingiram 40,75% e 18,01%, respectivamente, da meta
estabelecida, haja vista que o ano de 2011 foi prioritariamente destinado para a implementação da
migração do Programa de Inclusão Digital Banco do Brasil para a Fundação Banco do Brasil, com
vistas a cumprir determinação do Conselho de Administração da empresa.
Devido à complexidade envolvida na integração dos programas de inclusão digital do BB e da FBB,
uma vez que cada um deles possui características próprias e distintas entre si, o Conselho Diretor do
Banco do Brasil deliberou pela constituição de um grupo multifuncional composto por
representantes de diversas áreas com o objetivo de avaliar e propor medidas de integração de ambos
os programas, bem como pela aprovação de um plano de transição objetivando efetivar essa
integração.
Além disso, para a referida integração foram necessários diversos ajustes na estrutura
organizacional do Banco do Brasil e da Fundação Banco do Brasil para dar suporte ao novo modelo
proposto. Em junho de 2011 houve a transferência de recursos orçamentários na ordem de R$ 1,5
milhão do Banco do Brasil para a Fundação Banco do Brasil, a fim de dar sustentação ao Programa
naquela Fundação.
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Diante dos fatos expostos e considerando os procedimentos referentes à logística de transporte,
revisão e recondicionamento dos microcomputadores, as realizações em 2011 se concentraram no
atendimento dos novos telecentros indicados no âmbito do Programa Telecentros.BR e no
estabelecimento de parcerias para doação dos equipamentos com ênfase em projetos de inclusão
digital.
Não obstante a diferença apresentada em relação à meta física e financeira para o ano de 2011, o
Banco do Brasil reafirma seu compromisso de continuar contribuindo para que a população
brasileira tenha acesso à informação e ao conhecimento, por meio do direcionamento de
microcomputadores para projetos de inclusão digital e do desenvolvimento de soluções tecnológicas
em software livre.
Recursos Físicos
Telecentro Assistido

Programação Inicial
2.000

Programação Final
2.000
% Execução

Realizado
815
40,75

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Tecnologia
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
1.400.000

Programação Final
1.400.000
% Execução

Realizado
252.079
18,01

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Tecnologia
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Identificação do
Programa

Número
1025

9B04

 

Nome
Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - Promeso

Número da ação
Ação



Nome da Ação
Apoio a Atividades Produtivas Prioritárias para o Desenvolvimento
das Mesorregiões

Finalidade

Promover a inserção sócio-econômica das mesorregiões segundo um modelo sustentável.

Descrição

Mobilização de agentes econômicos, políticos e sociais, para práticas de apoio a atividades
produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, observada e
respeitada a diversidade cultural.

Unidade Responsável: BB/ UDS – Unidade Desenvolvimento Sustentável
O Banco do Brasil apoia a implementação de 1.528 Planos de Negócios de Desenvolvimento
Regional Sustentável (PN/DRS) em 16 Mesorregiões do Promeso, abrangendo 1.668 municípios,
606.867 beneficiários e créditos programados do Banco do Brasil da ordem de R$ 1,9 bilhão.
Recursos Físicos
Plano Elaborado

Programação Inicial
75

Programação Final
1.500
% Execução

Realizado
1.528
101,87

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria Desenvolvimento Sustentável

A superação da Meta Física em 28 Planos de Negócios DRS resultou da expansão natural da
Estratégia DRS, aliada à aplicação do processo de “concertação” entre o Banco do Brasil, os
diversos parceiros e os próprios beneficiários, na construção e qualificação dos Planos DRS. Houve
um acréscimo de mais de 34% na quantidade de beneficiários atendidos nas 16 Mesorregiões, em
relação ao ano de 2010.
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Identificação do
Programa
Ação

Número

 

Nome

1209

Banco para Todos

Número da ação
9757



Nome da Ação
Conta Simplificada

Finalidade

Proporcionar à população de baixa renda e informal o acesso adequado aos serviços bancários.

Descrição

A Conta Simplificada é uma conta-corrente especial movimentada, por meio de cartão magnético,
destinada a pessoas físicas, com parâmetros para controle de limites de saldo e movimentação.

Unidade Responsável: BB/ DIREC - Diretoria de Clientes Pessoa Física
A conta corrente simplificada - conta bancária de depósito à vista movimentada exclusivamente por
meio de cartão magnético possui processo de abertura simplificado mediante apresentação de
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e documento de identidade, não se exigindo comprovação de renda
e de residência, nem depósito inicial. O somatório dos depósitos mensais e o saldo da conta não
podem ultrapassar R$ 5 mil. É vedado ao correntista manter outra conta corrente em qualquer
instituição financeira.
Em 2007, o Banco Central publicou a Resolução nº 3.518, alterada pela de nº 3.919, de 25.11.2010,
que classificou as contas corrente em quatro categorias: essenciais, prioritárias, especiais e
diferenciadas. A criação da categoria de serviços essenciais possibilitou o cliente fazer a opção pela
conta comum com isenção de tarifas de serviços bancários essenciais, incentivando a maior abertura
deste tipo de conta por ser mais flexível e que contempla vantagem como:
a) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de
cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;
b) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em
guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;
c) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por
meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;
d) realização de consultas mediante utilização da internet;
e) compensação de cheques;
f) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês;
g) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam
utilizar exclusivamente meios eletrônicos.
Devido à elevação da renda do público alvo da Conta Simplificada, além das limitações de
movimentação estabelecidas, e das vantagens dos serviços essenciais, percebemos maior interesse
desse público na abertura de contas comuns, em especial na modalidade Conta Eletrônica.
Atualmente, no Banco do Brasil, na modalidade Conta Simplificada tem o total de 1,04 milhão de
contas e na modalidade Conta Eletrônica/Especial o total de contas é de 12,8 milhões.
Recursos Físicos
Conta Aberta

Programação Inicial
4.000.000

Programação Final
15.000
% Execução

Realizado
0

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Clientes Pessoa Física

________________________________________________________________________________________________________________________
Relatório de Gestão – BB – 2011
39

   
   




 

Considerando o maior interesse do público alvo na Conta Eletrônica, mais flexível na
movimentação e com mais vantagens do que a conta simplificada, em junho de 2011, solicitamos ao
Ministério da Fazenda a exclusão da ação 9757-Conta Simplificada, oriunda do Banco Popular do
Brasil que foi incorporado pelo Banco do Brasil em 31.05.2010, das projeções do PPA 2012-2015.
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Número

Identificação do
Programa

1209

9758

 

Nome
Banco para Todos

Número da ação

Ação



Nome da Ação
Concessão de Crédito à População de Baixa Renda

Finalidade

Permitir que a população de baixa renda tenha acesso ao crédito.

Descrição

Concessão de crédito à população de baixa renda, por meio de agências bancárias, correspondentes
bancários ou cooperativas de crédito.

Unidade Responsável: BB/ DIEMP – Diretoria de Empréstimos e Financiamentos
O crédito pessoal destinado aos correntistas pertencentes ao segmento de menor renda, vinha sendo
disponibilizado por meio de quatro modalidades distintas, disponíveis em diversos canais de
atendimento BB, com condições negociais de taxa e prazo entre as melhores ofertadas a esse
público.
Os recursos financeiros superaram a meta programada para o exercício em 103,43%,
correspondendo uma realização de R$ 349,9 milhões, em função da atuação do Banco do Brasil de
manter a oferta nos canais de atendimento disponíveis e elevada demanda por crédito pessoal.
A meta dos recursos físicos foi parcialmente atingida (48,88%), afetada, principalmente, pela
redução das contratações das modalidades destinadas ao consumo, haja vista o redirecionamento
estratégico para priorização de linhas de crédito para investimentos e geração de renda
(Microcrédito Produtivo Orientado – MPO).
Em junho de 2011, o Governo Federal lançou o Plano Brasil Sem Miséria, cujo objetivo é
possibilitar que 16,2 milhões de brasileiros possam sair da situação de extrema pobreza. Entre as
ações previstas nesse plano, está a inclusão produtiva, que tem o Microcrédito Produtivo Orientado
– MPO, como um dos seus eixos principais.
Recursos Físicos
Programação Final
470.848
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Empréstimos e Financiamentos
Empréstimo Concedido

Programação Inicial
470.848

Realizado
230.136
48,88

Recursos Financeiros (R$)
Programação Final
172.000.000
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Empréstimos e Financiamentos
Valor Contratado

Programação Inicial
172.000.000

Realizado
349.896.669
203,43
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Identificação do
Programa
Ação

Número
1209

 

Nome
Banco para Todos

Número da ação
90CE



Nome da Ação
Seguro de Vida para Pessoas de Baixa Renda

Finalidade

Oferecer segurança à família do segurado correntista do Banco do Brasil, na eventualidade da sua
falta, reduzindo o desamparo e sofrimento e promovendo inclusão social.

Descrição

O cliente é abordado quando da utilização do terminal de Auto Atendimento, ou na agência ou
ainda na internet, com sugestão de aquisição do seguro, quando são destacadas as vantagens e
coberturas oferecidas. Aceitando a sugestão, ele adquire o produto, pelo qual passa a pagar
pequena parcela mensal, adquirindo direito a indenização, no caso de morte. Ocorrendo o sinistro
(morte) a família pode reivindicar a indenização e assistência funeral. Essa assistência paga todas
as despesas funerais até R$ 3 mil.

Unidade Responsável: BB/ DISEG – Diretoria de Seguros, Previdência Aberta e Capitalização
Com vistas a seguir o direcionamento do Governo Federal de atender o maior número de clientes de
baixa renda, o Banco do Brasil incentivou, a partir de julho/2008, a oferta do produto BB Seguro de
Vida. O Seguro foi criado para esse público com o intuito de oferecer segurança à família do
segurado correntista do Banco do Brasil, na eventualidade da sua falta, protegendo sua família e
promovendo inclusão social.
A quantidade de propostas comercializadas apresentou crescimento desde o início do programa em
virtude do foco que o Banco tem dado ao produto, porém apresentou redução no último período se
comparado com o ano de 2010. Em 2011 foram comercializadas 847.415 propostas significando
redução de 9,99% em relação ao ano anterior, com superação de 1.870,73% em relação à
quantidade programada. Embora tenham sido vendidas 847.415 propostas durante o ano de 2011,
ocorreram 709.885 cancelamentos, resultando em venda líquida de 137.530 apólices,
correspondendo a 219,8% do programado.
O desvio entre realizado e programado já havia sido observado em exercícios anteriores e foi objeto
do Relatório Preliminar de Auditoria Anual de Contas nº 201108881, de 22 de setembro de 2011, da
CGU – Controladoria Geral da União.
Em virtude das recomendações emitidas no referido relatório, a Diretoria de Seguros, Previdência
Aberta e Capitalização, por meio da correspondência 2011/153 de 28 de setembro de 2011, ratificou
os esclarecimentos prestados até então, manifestou concordância com as observações consignadas
no relatório e informou que passaria a adotar novos critérios para estabelecimento de metas,
considerando as reais potencialidades da ação.
Tendo em conta que a revisão do PLOA 2011 ocorreu nos meses de maio/2010 (fase qualitativa) e
julho/2010 (fase quantitativa), ocasiões em que seria possível pleitear alterações nos atributos e
metas físicas/financeiras das ações, não houve condições de promover os ajustes na programação
dos recursos físicos para 2011.
Recursos Físicos
Programação Final
43.000
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Seguros, Previdência Aberta e Capitalização
Família Segurada

Programação Inicial
43.000

Realizado
847.415
1.970,73
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Considerando o baixo custo do seguro, os benefícios e o fato de que um mesmo segurado pode
contratar mais de uma apólice, este seguro contribui para a proteção e inclusão social de muitas
famílias brasileiras.
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Número

Identificação do
Programa

1209

9A91

 

Nome
Banco para Todos

Número da ação

Ação



Nome da Ação
Crédito Facilitado para Aposentados e Pensionistas do INSS

Finalidade

Permitir acesso ao crédito bancário para os aposentados e pensionistas da Previdência Oficial,
principalmente, aqueles excluídos do sistema bancário, para aquisição de bens e serviços.

Descrição

Disponibilização de crédito pessoal, na modalidade consignação em folha de pagamento, para
aposentados e pensionistas da Previdência Oficial, de forma a permitir a inclusão desse público no
sistema bancário nacional.

Unidade Responsável: BB/ DIEMP – Diretoria de Empréstimos e Financiamentos
O crédito para aposentados e pensionistas do INSS é disponibilizado pelo Banco do Brasil por meio
das modalidades de crédito consignado e débito em conta, linhas de fácil acesso, disponibilizadas
em diversos canais de atendimento BB, ambas com condições de taxa e prazo dentre as melhores
ofertadas para o público.
No exercício de 2011, foi disponibilizado pelo Banco do Brasil o volume de mais de R$ 2,3 bilhões
nessas modalidades, o que contribuiu para a efetividade da ação Crédito Facilitado para
Aposentados e Pensionistas do INSS, incluída pelo Banco no PPA 2008-2011, cujo objetivo é
atender a esse público com políticas de crédito acessíveis e atrativas.
Os recursos financeiros superaram a meta programada para o exercício em 22,22%, em função da
atuação do Banco do Brasil em manter a oferta de crédito e dada a manutenção da demanda por
crédito pessoal, em 2011, pelo público atendido.
Entretanto, a meta dos recursos físicos foi parcialmente atingida (67,82%) influenciada pelo
crescimento da concorrência entre as instituições conveniadas com o INSS para a concessão de
crédito consignado aos aposentados associada às medidas macroprudenciais adotadas pelo Banco
Central em dezembro de 2010 e vigentes até novembro de 2011.
Recursos Físicos
Programação Final
1.044.948
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Empréstimos e Financiamentos
Empréstimo Efetuado

Programação Inicial
1.044.948

Realizado
708.699
67,82

Recursos Financeiros (R$)
Programação Final
1.917.000.000
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Empréstimos e Financiamentos
Valor Contratado

Programação Inicial
1.917.000.000

Realizado
2.343.049.504
122,22

Obs.: embora a unidade de medida da tabela do SIGPLAN seja mencionada na planilha em R$ milhão, o previsto estava
gravado em valores unitários. Por esse motivo, o realizado também está gravado em valores unitários.
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Identificação do
Programa
Ação

Número
1209

 

Nome
Banco para Todos

Número da ação
9B07



Nome da Ação
Plano de Previdência Complementar Aberta

Finalidade

Promover com equidade o acesso dos clientes do Banco do Brasil à seguridade social.

Descrição

A ação zela pela segurança, liquidez e solvência dos planos de previdência complementar, visando
assegurar aos participantes os benefícios contratados nos respectivos planos, proporcionando renda
complementar futura de forma planejada.

Unidade Responsável: BB/ DISEG – Diretoria de Seguros, Previdência Aberta e Capitalização
Essa ação tem como finalidade realizar, com equidade, a oferta de planos de previdência
complementar aberta aos clientes do Banco do Brasil, em consonância com o objetivo do Governo
Federal de promover o acesso da população de baixa renda aos serviços e produtos bancários e
financeiros.
Nesse sentido, o Banco comercializa o Brasilprev Júnior VGBL, plano de previdência destinado ao
público Júnior, com contribuição de R$ 25,00, estimulando a acumulação de poupança, para apoiar
financeiramente os jovens na sua formação educacional e profissional, bem como a constituição de
reservas para a aposentadoria, ao mesmo tempo em que contribui para disseminar a cultura de
previdência.
Ao final do ano de 2011, atingiu-se a quantidade de 250,9 mil clientes do Banco que possuem o
plano de previdência na modalidade júnior, superando em 9,1% a meta programada para o período.
Recursos Físicos
Programação Final
230.000
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Seguros, Previdência Aberta e Capitalização
Pessoa Atendida

Programação Inicial
230.000

Realizado
250.979
109,12
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Número

Identificação do
Programa

1266

9A90

 

Nome
Gestão da Política Econômica

Número da ação

Ação



Nome da Ação
Crédito Facilitado para Trabalhadores

Finalidade

Permitir acesso ao crédito bancário para os trabalhadores da iniciativa privada e servidores
públicos para aquisição de bens e serviços.

Descrição

Disponibilização de crédito pessoal, na modalidade consignação em folha de pagamento, para os
trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos.

Unidade Responsável: BB/ DIEMP – Diretoria de Empréstimos e Financiamentos
O Banco do Brasil por meio da modalidade de crédito consignado atua na concessão de crédito
pessoal para servidores públicos e funcionários da iniciativa privada, por meio da formalização de
convênios, sendo a linha de crédito de fácil acesso, disponível em diversos canais de atendimento
BB, com condições de taxa e prazo dentre as melhores ofertadas para esse público.
No exercício de 2011, foi disponibilizado pelo Banco do Brasil aproximadamente R$ 26 bilhões na
modalidade de crédito consignado, o que contribuiu para a efetividade da ação Crédito Facilitado
para Trabalhadores, incluída pelo Banco no PPA 2008-2011, cujo objetivo é atender aos servidores
públicos e funcionários da iniciativa privada com políticas de crédito acessíveis e atrativas.
Os recursos financeiros superaram a meta programada para o exercício em 5,69%, em função da
atuação do Banco do Brasil em manter a oferta de crédito nos diversos canais disponíveis e da
demanda por crédito pessoal por parte do público-alvo.
Contudo, a meta física foi parcialmente atingida (56,71%) em decorrência de alguns fatores, dentre
eles destacamos: contratações abaixo das projeções iniciais dos convênios com a iniciativa privada
aliado às medidas macroprudenciais adotadas pelo Banco Central em dezembro de 2010 e vigentes
até novembro de 2011.
Recursos Físicos
Programação Final
5.257.666
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Empréstimos e Financiamentos
Empréstimo Efetuado

Programação Inicial
5.257.666

Realizado
2.981.779
56,71

Recursos Financeiros (R$)
Programação Final
24.576.000.000
% Execução
Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Empréstimos e Financiamentos
Valor Contratado

Programação Inicial
24.576.000.000

Realizado
25.973.157.979
105,69

Obs.: embora a unidade de medida da tabela do SIGPLAN seja mencionada na planilha em R$ milhão, o previsto estava
gravado em valores unitários. Por esse motivo, o realizado também está gravado em valores unitários.
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Identificação do
Programa

Número

90CC

 

Nome
Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade
e Degradação Ambiental

1305
Número da ação

Ação



Nome da Ação
Apoio a Atividade de Revitalização de Bacias Hidrográficas em
Situação de Vulnerabilidade

Finalidade

Contribuir para a revitalização de bacias hidrográficas por meio de ações que buscam promover o
desenvolvimento regional sustentável.

Descrição

Mobilização de agentes econômicos, políticos e sociais, para práticas de apoio a atividades
produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, observada e
respeitada a diversidade cultural.

Unidade Responsável: BB/ UDS – Unidade Desenvolvimento Sustentável
O Banco do Brasil apoia a implementação de 531 Planos de Negócios DRS em bacias hidrográficas
em situação de vulnerabilidade e degradação ambiental, em 418 municípios, com atendimento a
178.210 beneficiários e créditos programados no montante de R$ 659,6 milhões.
O esforço do BB e dos parceiros na implementação de Planos de Negócios DRS em Bacias
Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental viabilizou o atingimento de
88,50% da Meta Física estabelecida, com o acréscimo de mais de 17% na quantidade de
beneficiários atendidos, em relação ao ano de 2010.
Recursos Físicos
Plano Elaborado

Programação Inicial
30

Programação Final
600
% Execução

Realizado
531
88,50

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Desenvolvimento Sustentável

Além dos Planos de Negócios desenvolvidos por meio da estratégia DRS, o Programa Água Brasil,
em parceria com a Fundação Banco do Brasil (FBB), World Wildlife Fund (WWF) e Agência
Nacional de Águas (ANA); está sendo implementado em todos os biomas brasileiros e investirá R$
57 milhões, em 14 bacias hidrográficas e em 5 cidades visando o tratamento de resíduos sólidos.
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Identificação do
Programa

Número
1334

9A97

 

Nome
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Número da ação
Ação



Nome da Ação
Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Regional
Sustentável

Finalidade

Promover a implementação das potencialidades endógenas, visando a inserção sócio-econômica
das populações segundo um modelo sustentável.

Descrição

Mobilização de agentes econômicos, políticos e sociais para práticas de apoio a atividades
produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, sempre
observada e respeitada a diversidade cultural, observando-se a visão territorial, em que a menor
célula a ser considerada para implementação das ações é o território; a visão de cadeia de valor,
abrangendo a cadeia produtiva, a cadeia de distribuição e todos os elementos de influência direta e
indireta; visão de futuro, capaz de mudar a realidade dos agentes envolvidos e promover o
desenvolvimento sustentável das atividades; visão negocial, em que cada um alcance os objetivos
do seu negócio.

Unidade Responsável: BB/ UDS – Unidade Desenvolvimento Sustentável
O Banco do Brasil vem atuando no apoio à elaboração e à implementação de Planos de Negócios de
Desenvolvimento Regional Sustentável (PN/DRS) nos Territórios Rurais. Em 2011, foram
contabilizados 1.862 PN/DRS em 2.039 municípios. O atendimento abrange 777.478 beneficiários
e créditos programados do Banco do Brasil no montante de R$ 2,9 bilhões.
A execução da Meta Física foi de 93,10%, tendo em vista que os esforços do BB e dos parceiros
concentraram-se na ampliação do atendimento aos beneficiários localizados nos Territórios Rurais.
Durante o ano de 2011 o foco do Programa foi alterado, saindo de Território da Cidadania para
Territórios Rurais. A mudança propiciou melhor alinhamento ao Programa de Desenvolvimento
Sustentável de Territórios Rurais, passando o foco do atendimento de 1.814 municípios para 2.500.
Essa alteração elevou a quantidade de beneficiários atendidos de 454.498 em 2010 para 777.478 em
2011, um aumento de 71,06%.
Recursos Físicos
Plano Elaborado

Programação Inicial
2.400

Programação Final
2.000
% Execução

Realizado
1.862
93,10

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Desenvolvimento Sustentável
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Identificação do
Programa

Número
1336

9A98

 

Nome
Brasil Quilombola

Número da ação
Ação



Nome da Ação
Apoio Sustentável a Atividades Produtivas de Comunidades
Quilombolas

Finalidade

Promover a implementação das potencialidades endógenas, visando a inserção sócio-econômica
das populações segundo um modelo sustentável.

Descrição

Mobilização de agentes econômicos, políticos e sociais, para práticas de apoio a atividades
produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, observada e
respeitada a diversidade cultural.

Unidade Responsável: BB/ UDS – Unidade Desenvolvimento Sustentável
O Banco do Brasil apoia 28 Planos de Negócios de Desenvolvimento Regional Sustentável
(PN/DRS) em implementação assistindo comunidades quilombolas, abrangendo 41 municípios,
com atendimento a 11.944 beneficiários, aí incluídos os quilombolas, e créditos programados no
montante de R$ 15,5 milhões.
O esforço do BB e dos parceiros na implementação de Planos de Negócios DRS com comunidades
quilombolas viabilizou o atingimento de 93,33% da Meta Física estabelecida, com o acréscimo de
mais de 17% na quantidade de beneficiários atendidos, em relação ao ano de 2010.
Recursos Físicos
Plano Elaborado

Programação Inicial
75

Programação Final
30
% Execução

Realizado
28
93,33

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Desenvolvimento Sustentável
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Identificação do
Programa
Ação

Número
1342

 

Nome
Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Número da ação
9A93



Nome da Ação
Apoio a Atividades Produtivas Relacionadas à Pesca

Finalidade

Contribuir para o desenvolvimento regional sustentável de atividades produtivas relacionadas à
pesca.

Descrição

Mobilização de agentes econômicos, políticos e sociais, para práticas de apoio a atividades
produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, observada e
respeitada a diversidade cultural.

Unidade Responsável: BB/ UDS – Unidade Desenvolvimento Sustentável
O Banco do Brasil vem apoiando a implementação de 199 Planos de Negócios de Desenvolvimento
Regional Sustentável (PN/DRS) com atividades produtivas relacionadas à pesca e à aquicultura,
abrangendo 261 municípios, com atendimento a 52.503 beneficiários e créditos programados no
montante de R$ 137,1 milhões.
O esforço do BB e dos parceiros na identificação de possibilidades e desenvolvimento de ações para
implementação de Planos de Negócios DRS, possibilitou o cumprimento de 71,07% da Meta Física
de 2011, resultado devido à dificuldade de obtenção de licença ambiental para utilização da lâmina
d’água de reservatórios de posse da União, condição indispensável para os PN/DRS, e à
necessidade de licenciamento ambiental para a instalação de unidades de beneficiamento do
pescado.
Está em elaboração um Acordo de Cooperação entre o BB e o Ministério da Pesca e Aquicultura
para ampliar as ações e agilizar o atendimento aos beneficiários da cadeia produtiva da aquicultura
e pesca.
Recursos Físicos
Plano Elaborado

Programação Inicial
500

Programação Final
280
% Execução

Realizado
199
71,07

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Desenvolvimento Sustentável
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Identificação do
Programa

Número
1377

90C1

 

Nome
Educação para a Diversidade e Cidadania

Número da ação
Ação



Nome da Ação
Capacitação para Acompanhamento de Projetos Sociais – Educação
Cidadã

Finalidade

Construir práticas político-pedagógicas de educação cidadã, por meio de vivências voltadas para a
promoção de inclusão social.

Descrição

A ação visa capacitar pessoas para criar e/ou acompanhar projetos e programas sociais visando a
sustentabilidade econômica, ecológica e a promoção da inclusão social, por meio de oficina com
24 horas de duração. Trata-se de ações de capacitação para lideranças comunitárias, comunidades
atendidas pelos telecentros e educadores sociais sobre inclusão social, mobilização, fortalecimento
da cidadania e desenvolvimento regional sustentável.

Unidade Responsável: BB/ UDS – Unidade Desenvolvimento Sustentável
As Gerências Regionais de Pessoas e RSA (Responsabilidade Socioambiental) do Banco do Brasil
realizaram a mobilização do público interno e externo com interesse e ou perfil para participar da
Oficina de Educadores Sociais, que faz parte da grade de capacitação do Banco do Brasil.
A capacitação para criar e acompanhar projetos e programas sociais na busca da sustentabilidade
econômica, ecológica e a promoção da inclusão social é realizada por meio de oficina com 24 horas
de duração. Em 2011, houve considerável participação de lideranças comunitárias e educadores
sociais, principalmente no primeiro semestre. Os participantes tiveram na oficina a oportunidade de
serem sensibilizados para questões como inclusão social, mobilização, fortalecimento da cidadania
e desenvolvimento sustentável.
Foram capacitadas entre funcionários e membros da comunidade 1.151 pessoas no ano de 2011
Recursos Físicos
Pessoa Capacitada

Programação Inicial
500

Programação Final
500
% Execução

Realizado
1.151
230,20

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Desenvolvimento Sustentável
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
67.000

Programação Final
67.000
% Execução

Realizado
124.431
185,72

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Desenvolvimento Sustentável

Com relação aos recursos físicos, a quantidade realizada extrapolou em 130,20% da projetada
devido às campanhas de sensibilização de endomarketing realizados junto aos funcionários do BB.
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Identificação do
Programa
Ação

Número
1387

 

Nome
Microcrédito Produtivo Orientado

Número da ação
909U



Nome da Ação
Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares

Finalidade

Conceder financiamento a empreendedores de baixa renda ou populares, por meio de metodologias
próprias do microcrédito produtivo orientado.

Descrição

Constituição de linhas de crédito específicas para empreendedores populares, a partir da
disponibilização de recursos próprios - 2% da exigibilidade que os Bancos (BB, BASA, CAIXA e
outros) estão sujeitos a recolher ao Banco Central por força da Lei 10.735/03.

Unidade Responsável: BB/ DIMPE – Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
Até agosto de 2011, a estratégia de atuação adotada pelo BB, no âmbito do PNMPO, foi operar
somente por intermédio de aquisição de carteira e repasse de recursos (Depósito Interfinanceiro de
Microfinanças – DIM) para outras instituições financeiras (Sociedades de Crédito ao
Microempreendedor - SCM, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento e Bancos de
Desenvolvimento). Nesse formato de atuação, não há medição da quantidade de operações
realizadas junto aos tomadores finais, cujo controle está sob a responsabilidade da instituição
parceira. Por isso, a programação final da meta de recursos físicos ficou igual a zero.
Em 2011, foram efetuados quatro repasses no valor de R$ 5 milhões, nos meses de fevereiro, abril,
maio e junho, para a Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí – Viacredi, totalizando R$ 20 milhões.
Com o lançamento do programa “CRESCER” do Governo Federal, em agosto de 2011, o Banco do
Brasil teve sua estratégia de atuação alterada, passando a contratar operações de Microcrédito
Produtivo Orientado – MPO diretamente com o tomador final.
No âmbito do programa “CRESCER” foram disponibilizadas as linhas de crédito BB Microcrédito
Empreendedor PF e BB Microcrédito Empreendedor PJ Giro e Investimento.
De setembro a dezembro de 2011 foram contratadas 36.322 operações de Microcrédito
Empreendedor PF e PJ com os tomadores finais, totalizando desembolso de R$ 145,7 milhões. A
participação do Banco no programa “CRESCER”, exigiu o atendimento de novos patamares para
utilização dos recursos da exigibilidade do depósito à vista destinada ao microcrédito, conforme
Resolução CMN 4.000, o que justifica a superação da meta prevista de R$ 55 milhões.
O volume desembolsado foi somado aos valores das referidas operações de repasse e registrado
como valor realizado da meta de recursos financeiros.
Recursos Físicos
Crédito Concedido

Programação Inicial
22.143

Programação Final
0
% Execução

Realizado
0
-

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
Recursos Financeiros (R$)
Valor Contratado

Programação Inicial
31.000.000

Programação Final
55.000.000
% Execução

Realizado
165.740.3341
301,35

Fonte: Banco do Brasil – Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
1

R$ 20 milhões referentes valor contratado em operações de repasse de recursos no âmbito do PNMPO e R$ 145,7
milhões contratados no âmbito do MPO, diretamente com tomadores finais.
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Identificação do
Programa

Número
1442

90ES

 

Nome
Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Número da ação
Ação



Nome da Ação
Apoio a Atividade Produtivas para o Desenvolvimento
Caprinocultura, Equideocultura e Ovinocultura

da

Finalidade

Contribuir para o desenvolvimento regional sustentável da caprinocultura, equideocultura e
ovinocultura.

Descrição

Mobilização de agentes econômicos, políticos e sociais, para práticas de apoio a atividades
produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, sempre
observada e respeitada a diversidade cultural.

Unidade Responsável: BB/ UDS – Unidade Desenvolvimento Sustentável
O Banco do Brasil apoia a implementação de 195 Planos de Negócios de Desenvolvimento
Regional Sustentável (PN/DRS) relacionados às atividades produtivas da caprinocultura e
ovinocultura, abrangendo 325 municípios, com atendimento a 86.915 beneficiários e créditos
programados no montante de R$ 197,5 milhões.
Durante o ano de 2011 nota-se um crescimento na quantidade de novos Planos DRS e o atingimento
de 78,00% da meta estabelecida. O esforço dos parceiros e do BB no fortalecimento e qualificação
dos Planos DRS resultou na ampliação do número de beneficiários atendidos pela Estratégia DRS,
partindo de 60.473 no fim do ano de 2010 e atingindo um aumento de 43,7% ao final de 2011.
Recursos Físicos
Plano Elaborado

Programação Inicial
1.000

Programação Final
250
% Execução

Realizado
195
78,00

Fonte: Banco do Brasil – Unidade Desenvolvimento Sustentável
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Anexo 14
Fundos e Programas
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial
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Anexo 15
Controles Internos
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial
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Anexo 16
Declaração
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Anexo 17
Recomendações
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial

_______________________________________________________________________________________________________
Relatório de Gestão – BB – 2011

   
   




 

Anexo 18
Banco Patagonia – Informações Gerais
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Identificação da empresa

Identificação da Empresa
Denominação completa: Banco Patagonia S.A.

Denominação abreviada: Banco Patagonia

CUIT1: 30-50000661-3

CNPJ: 08.884.213/0001-352

Vinculação ministerial: Reporta-se ao BCRA – Banco Central de la República Argentina, entidade autárquica do
“Estado Nacional” instituída pelo Congresso Nacional argentino sem vinculação hierárquica
ao poder executivo, conforme a Ley 24.144 – Carta Orgánica del B.C.R.A. – Arts. 1º e 4º.
Natureza Jurídica: Pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima de capital aberto, autorizada a funcionar
como banco comercial.
Telefones/Fax de contato:

(54) 11 4323 5000

(54) 11 4131 5713

Endereço eletrônico: investors@bancopatagonia.com.ar
Página da Internet: http://www.bancopatagonia.com.ar
Endereço Sede: Tte. General Juan Domingo Perón 500 – 1º andar – C1038AAJ – Buenos Aires - Argentina
Fonte: Banco Patagonia

2.

Auditoria Independente

Na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa, o Banco Patagonia informa adotar
procedimentos que se fundamentam na legislação aplicável e nos princípios internacionalmente
aceitos que preservam a independência do auditor. Esses princípios consistem em: “o auditor não
deve auditar o seu próprio trabalho” e “o auditor não deve atuar, gerencialmente, perante seu cliente
nem tampouco promover os interesses desse cliente”.
No Banco Patagonia, a contratação de serviços, relacionados à auditoria externa deve ser precedida
por parecer do Comitê de Auditoria.
A empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADO S.R.L. (que representa a Ernst & Young
na Argentina) é a responsável pela prestação de serviços técnicos de auditoria contábil sobre as
demonstrações contábeis do Grupo Banco Patagonia, relativas ao exercício de 2011, elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas na Argentina e com normas específicas para o setor
bancário emitidas pelo Banco Central da República da Argentina (BCRA).
No ano de 2011, o Banco Patagonia informou não ter contratado a PISTRELLI, HENRY MARTIN Y
ASOCIADO S.R.L. para prestação de outros serviços não relacionados à auditoria externa do Banco
ou de suas subsidiárias.

1

CUIT – Código Único de Identificación Tributária junto à Administração Federal da Receita Pública da Argentina.
O Banco Patagonia possui inscrição junto ao CNPJ da RFB em virtude do lançamento de BDRs – Brazilian Depositary
Receipts, listados na Bovespa, em 2007.
2
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3.



 

Subsidiárias e Coligadas
Subsidiárias

Atividade

Patagonia Inversora S.A. - Sociedad
Gerente de Fondos Conunes de
Inversión

Administração e gestão de fundos de investimentos

Patagonia Valores S.A. - Sociedad de
Bolsa

Corretora de títulos e valores mobiliários

GPAT Compañia Financiera S.A.

Entidade financeira, especializada no financiamento atacadista e varejista,
para a aquisição de veículos

Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. Intermediação financeira off-shore
Fonte: Banco Patagonia

4.

Posição Acionária

O Capital Social do Banco Patagonia, totalmente subscrito e integralizado, é de ARS 719.264.737,
dividido em 719.264.737 ações ordinárias representadas na forma escritural e com valor nominal de
um peso (ARS 1), que conferem direito a um (1) voto por ação.
As ações ordinárias dividem-se em duas classes: a) 22.768.818 ações ordinárias classe "A",
totalmente subscritas e integralizadas pelo Estado da Província de Rio Negro; e b) 696.495.919 ações
ordinárias classe "B".
O Banco do Brasil S. A. é o maior acionista do Banco Patagonia, detendo o controle com 58,97% do
capital, em participação direta. O quadro a seguir apresenta a distribuição do capital social do Banco
Patagonia em 31.12.2011, com destaque para a participação do Banco do Brasil S.A.
31.12.2011

Acionistas

Ações

% Total

Banco do Brasil S.A.

424.101.958

58,9633

Administración Nacional de Seguridad Social – ANSES

109.976.022

15,2901

Jorge Guillermo Stuart Milne

64.969.381

9,0327

Ricardo Alberto Stuart Milne

64.969.381

9,0327

Outros (com participação inferior a 5%)*

55.247.995

7,6812

719.264.737

100,000

Total

* inclui Província de Río Negro, que representa 3,17% do capital total com direito a voto.
Fonte: Banco Patagonia

5.

Governança Corporativa

O ambiente regulatório da Argentina, de forma diversa do brasileiro, disciplina o funcionamento e a
governança de sociedades empresárias em um único dispositivo legal, a Ley de las Sociedades
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Comerciales, Ley nº 19.550, não havendo no ordenamento jurídico daquele país o equivalente a uma
Lei das S. A. (Lei 6.404/76). Sendo assim, para fins da descrição dos órgãos de governança do Banco
Patagonia neste relatório, opta-se por evidenciar as denominações originais em espanhol, evitando-se,
particularmente para o Directorio, o emprego de traduções que, em razão da peculiaridade dos
contextos, resultem imprecisas.
A seguir, são descritos os principais órgãos de governança corporativa do Banco Patagonia, com suas
respectivas responsabilidades e funções, incluindo-se os Comitês e a estrutura executiva “sênior”
(Gerências de primeira linha). Também são detalhados os diferentes componentes do sistema de
controles internos daquele banco controlado.
Assembleia de Acionistas (Asamblea General)
A Assembleia de Acionistas é órgão deliberativo máximo do Banco Patagonia, e possui competência
exclusiva sobre a deliberação dos temas previstos em lei (Ley 19.550), dos quais se destacam:
aprovação das demonstrações financeiras da sociedade, distribuição do resultado; relatório anual da
administração e do relatório do Conselho Fiscal; eleição e substituição de Directores e síndicos;
aumentos de capital e fusão, transformação e liquidação da sociedade.
Directorio
Pelo previsto na legislação local, as Sociedades Anônimas devem contar com um órgão de
governança denominado “Directorio”, cujas competências e funções, tomando por referência a Lei
das S. A. brasileira, seriam análogas ora às de um “Conselho de Administração” ora às de um
“Conselho Diretor”.
É o único órgão de governança cuja constituição é obrigatória segundo as leis argentinas. Compete ao
Directorio a administração do Banco Patagonia e a tomada de todas as decisões relacionadas a esse
fim, sendo responsável por executar as resoluções adotadas pela Assembleia e realizar as tarefas
especialmente delegadas pelos acionistas, estabelecidas no Estatuto Social.
O Directorio é composto por nove directores efetivos, e as deliberações são por maioria dos votos. A
duração dos mandatos é de três (03) anos.
O quadro a seguir apresenta a composição do Directorio em 31.12.2011, com indicação dos nomes
dos conselheiros, e dos acionistas que fazem jus a indicar pessoas para ocupar as respectivas
posições.
Cargo

Nome

Indicação

Presidente

Jorge Guillermo Stuart Milne

Banco do Brasil

Vice-Presidente

Aldemir Bendine

Banco do Brasil

Vice-Presidente

Allan Simões Toledo

Banco do Brasil

Vice-Presidente

Alexandre Corrêa Abreu

Banco do Brasil

Vice-Presidente

João Carlos de Nóbrega Pecego

Banco do Brasil

Vice-Presidente

Claudemir Andreo Alledo

Banco do Brasil

Director Titular Independente

Juan Domingo Mazzon

Acionistas Classe “B”

Director Titular Independente

Carlos Alberto Giovanelli

Acionistas Classe “B”

Director Titular Independente

Marcos Daniel Croceri

Acionista Classe “A”
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Conselho Fiscal (Comisión Fiscalizadora)
O Estatuto Social do Banco Patagonia prevê um Conselho Fiscal integrado por três síndicos titulares
e três síndicos suplentes, nomeados pela Assembleia de Acionistas, com mandato durante um
exercício fiscal.
Compete ao Conselho fiscalizar a administração da sociedade. A constituição e as atribuições do
Conselho estão previstas na Ley 19.550, que requer que os síndicos sejam advogados ou contadores
públicos, devidamente habilitados, e possuam domicílio real na Argentina.
Comitês
O Banco Patagonia constituiu, em seu processo decisório, Comitês que funcionam sob a supervisão
do Directorio e se reportam ao Presidente e aos Vice-Presidentes do Banco.
A seguir são detalhados os comitês do Banco Patagonia:
Comitê de Auditoria – “CNV” (de Auditoría): integrado por três directores titulares, dois dos quais
devem possuir caráter independente, de acordo com as normas da CNV. Os mandatos são de um ano
(com permanência no cargo até a nomeação de substituto), admitindo-se a renovação dos mandatos
por até três exercícios.
Conforme estabelece o Decreto N° 677/2001 do Poder Executivo, o Comitê de Auditoria – CNV - do
Banco Patagonia tem as seguintes responsabilidades e deveres, entre outras: (I) a emissão de parecer
a respeito das propostas do Directorio sobre a nomeação dos auditores externos do Banco e o
controle de seu caráter de independência; (II) a supervisão do funcionamento dos sistemas de
controle interno e administrativo-contábil do Banco Patagonia; (III) a supervisão da observância das
políticas em matéria de informação sobre o gerenciamento de riscos do Banco Patagonia e (IV) a
emissão de opinião fundada a respeito das operações entre Partes Relacionadas ou outras operações
que puderem provocar conflitos de interesse.
Anualmente, o Comitê de Auditoria - CNV deve elaborar plano de ação para o exercício, do qual
prestará contas ao Directorio e ao Conselho Fiscal.
Comitê de Auditoria – “BCRA” (de Auditoría): criado conforme normas do BCRA, é responsável
por assegurar o correto funcionamento dos sistemas e procedimentos de controle interno do Banco
Patagonia, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Directorio. Este Comitê também aprova o Plano
Anual da Auditoria Interna e revisa seu grau de cumprimento, e analisa as demonstrações contábeis
anuais e trimestrais da sociedade, os relatórios do auditor externo e os relatórios do Conselho Fiscal.
Comitê de Tecnologia Informática (de Tecnología Informática): é responsável por apresentar ao
Directorio a proposta e implementação da política tecnológica para o desenvolvimento dos negócios
do Banco Patagonia e avaliar as necessidades de sistemas informáticos, microinformáticos e de
comunicações que se ajustem à estratégia comercial da sociedade, a fim de assegurar o fornecimento
das informações e dos serviços necessários para uso operacional e de gestão.
Comitê de Segurança de Sistemas (de Seguridad Informática): é responsável por propor ao
Directorio as políticas atinentes à segurança dos sistemas e monitorar seu cumprimento. O Comitê
deve também encaminhar propostas ao Directorio a respeito de medidas preventivas tendentes a
minimizar os riscos vinculados com a segurança da informação ou, se necessário, de ações corretivas.
Comitê de Controle de Prevenção da Lavagem de Ativos e Financiamento do Terrorismo (de
Control y Prevención Del Lavado de Activos y Financiamento Del Terrorismio): é responsável de
planejar, coordenar e zelar pelo cumprimento das políticas que na matéria estabeleça o Directorio. O
Comitê também assiste ao Banco Patagonia a respeito da inexistência ou detecção, em tempo e
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forma, de operações susceptíveis de serem suspeitas como procedentes de lavagem de dinheiro
proveniente de atividades ilícitas, nos termos das normas do BCRA e da Unidade de Informação
Financeira (“UIF”).
Comitê de Risco Operacional (de Riesgo Operacional): seu objetivo é assegurar que existam
processos e procedimentos aplicáveis a cada unidade de negócio, destinados ao gerenciamento do
risco operacional dos produtos, atividades, processos e sistemas da entidade financeira, garantindo
que o processo de vigilância gerencial se adapte aos riscos inerentes. No mínimo, deve informar
semestralmente ao Directorio sobre os principais aspectos relacionados com a gestão do risco
operacional.
Comitê de Ética (de Etica): seu objetivo é resolver as questões relativas à interpretação e
abrangência do Código de Ética, que estabelece as distintas políticas vinculadas ao comportamento
ético de todos os funcionários e colaboradores do Banco Patagonia.
Comitê de Qualidade (de Calidad): é responsável por implementar de forma gradativa e progressiva
o “Sistema de Gestão de Qualidade” conforme estabelecido na norma internacional ISO 9001:2000,
no marco das diretrizes relacionadas estabelecidas pelo Directorio. Entre outras funções, destacam-se
a de elaborar e realizar o acompanhamento do plano estratégico de qualidade, aprovar os objetivos
referentes à qualidade para cada produto ou serviço oferecido pelo Banco Patagonia, aprovar
registros e indicadores de qualidade, elaborar relatórios anuais sobre o tema, definir os produtos ou
serviços a serem verificados quanto à sua qualidade e selecionar as entidades certificadoras.
Comitê de Risco Global (de Riesgo Global): são objetivos principais deste Comitê, propor ao
Directorio a estratégia para o gerenciamento dos riscos de mercado, juros, liquidez e crédito, além
dos limites globais de exposição a esses riscos. Além do mais, deverá ser informado das posições de
cada risco e do cumprimento das políticas. O escopo de suas funções inclui o Banco Patagonia e e
suas subsidiárias.
Comitê Corporate: com o objetivo de analisar e aprovar a concessão de créditos a clientes
Corporate e realizar o monitoramento da gestão do segmento.
Comitê de Crédito Grandes Empresas Superior e Superior Ampliado (de Grandes Empresas
Superior y Superior Ampliado): analisa e aprova as operações de crédito por valores superiores a
0,5% e até 1% da Responsabilidad Patrimonial Computable (Patrimônio de Referência), ou até 4%
da mesma, com garantia.
Comitê de Crédito Grandes Empresas Sênior (de Créditos Grandes Empresas Senior): analisa e
aprova as operações de crédito por valores superiores a 6 milhões de pesos argentinos, não superiores
a 0,5% da Responsabilidad Patrimonial Computable.
Comitê de Crédito de Entidades Financeiras (de Créditos Entidades Financieras): atribui o limite
para realizar operações de crédito a entidades participantes do sistema financeiro até um valor de 30
milhões de pesos argentinos.
Comitê de Crédito de Setor Público (de Créditos Sector Público): analisa e aprova a concessão de
linhas de créditos a clientes que pertencem ao setor público nacional, provincial ou municipal.
Comitê de Direção (de Dirección): analisa e aprova a concessão de créditos apresentados pelos
diferentes comitês do Banco Patagonia e realiza o monitoramento da gestão dos distintos segmentos.
Comitê de Negócios (de Negocios): analisa diferentes propostas comerciais, define as estratégias
comerciais que serão adotadas pelas diferentes bancas, e analisa os pontos fortes e fraquezas de
possíveis novos produtos.
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Comitê de Mercado de Capitais (de Marcado de Capitales): tem por objetivo avaliar as operações
de mercado de capitais com atuais ou potenciais clientes que solicitarem serviços e/ou assistência
creditícia.
Comitê de Finanças (de Finanzas): é responsável pelos assuntos inerentes ao gerenciamento dos
ativos e passivos financeiros do Banco Patagonia.
Comitê de Reestruturação de Ativos Segmento Empresas (de Irregulares Banca Empresas): sua
função é avaliar os clientes em atraso pertencentes ao segmento Empresas, definir seu tratamento e
realizar o acompanhamento.
Gerências de Primeira Linha:
As seguintes gerências reportam-se diretamente ao Directorio:
Administração e Finanças (Área Administración y Finanzas): é a área responsável pela
administração geral e os recursos financeiros do Banco Patagonia. Entre os setores que tem sob sua
responsabilidade encontram-se Administração, Finanças, Setor Público, Banca Privada e
Contabilidade.
Operações e Tecnologia (Área Operaciones y Tecnología): tem sob sua responsabilidade a
administração dos recursos operacionais do Banco Patagonia e se ocupa do atendimento aos
processos correspondentes. Vinculam-se à área, entre outros, os setores de Canais, Tecnologia e
Sistemas, Arquitetura e Manutenção, Créditos, Comércio Exterior e Tributos.
Comercial Varejo (Área Comercial Minorista): responsável pela administração dos recursos
comerciais do Segmento Varejo. Estão vinculados à área os segmentos de Pessoa Física, Rede e
Distribuição.
Comercial Atacado (Área Comercial Empresas): é responsável pela administração dos recursos do
Segmento Atacado. Entre os setores que se reportam à área, encontram-se os segmentos de Empresas,
Agronegócios e Produtos Empresas.
Auditoria Interna:
A Gerência de Auditoria Interna está diretamente subordinada ao Directorio, e sua missão é elaborar
e executar o Plano Anual de Auditoria, com vistas a cumprir os objetivos definidos pelo Directorio,
observadas as normas estabelecidas pelo BCRA. Ainda, tem como missão avaliar com independência
operações contábeis, financeiras ou de qualquer natureza, observando a aplicação de normas e
princípios de controles internos. Seu titular é nomeado pelo Directorio.
Também se vinculam diretamente ao Directorio a:








Gerência Executiva de Desenvolvimento Humano Organizacional;
Gerência Executiva de Assuntos Jurídicos;
Gerência de Controle de Gestão e Projetos Especiais;
Gerência Executiva de Gerenciamento de Riscos;
Gerência de Segurança da Informação e Proteção de Ativos de Informação;
Gerência Executiva do Segmento Corporate e Mercado de Capitais e
Gerência de Secretaria Executiva.
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Ambiente de Atuação

Desde 2002, a economia argentina registrou crescimento em função da política expansionista e do
cenário externo favorável às exportações, em especial para o Brasil, China e Índia. Contudo, é
importante lembrar que o cenário internacional se mostra muito mais desafiador, na medida em que
as economias desenvolvidas passam por momento de forte turbulência, em especial Estados Unidos e
países da zona do euro, e baixo crescimento econômico, com um processo de aumento da aversão ao
risco. Além disso, as políticas microeconômicas adotadas pela Argentina até o momento (controle de
preços, tarifas e do câmbio) podem não ser suficientes, cabendo ao governo buscar reequilibrar a
economia argentina, em especial no combate à inflação, que apesar dos números oficiais tem dado
mostras de aceleração nos últimos meses.
Embora os preços das commodities diminuíssem devido ao contexto internacional, continuaram
sendo para o país a principal fonte de divisas e receita. Não obstante o bom desempenho das
exportações, a recuperação econômica local produziu um crescimento muito mais saliente nas
importações, situação que levou o Governo a adotar diversas medidas protecionistas, tanto
individualmente como em bloco, junto com os sócios do Mercosul. Isso contribuiu para alcançar
novamente superávit comercial, que atingiu em 2011 o valor de 10,9 bilhões de dólares,
aproximadamente, com crescimento de 25% nas exportações em comparação com o ano anterior.
Apesar da existência do referido superávit comercial, o Banco Central da República da Argentina
teve de acrescentar os controles de câmbio devido à forte demanda da moeda estadunidense.
Sendo 2011 ano eleitoral, o resultado de mais de 50% nas eleições primárias celebradas em agosto,
que tiraram dúvidas do resultado da eleição presidencial realizada em outubro daquele ano, não
conseguiu deter a saída de dólares para o estrangeiro, que cresceu principalmente entre setembro e
novembro. Soma-se ao mencionado, o pagamento da dívida pública com reservas, que implicaram na
compra de divisas no valor de 3,3 bilhões de dólares. Conseqüentemente, as reservas internacionais
encerram 2011 com um total de 46,3 bilhões de dólares, frente a 52,1 bilhões de dólares do ano
anterior.
A dívida externa argentina, cuja magnitude em relação ao PIB vem diminuindo sistematicamente
desde o pico registrado em 2002 (144,8% do PIB). Essa redução contínua do estoque da dívida tem
sido beneficiada pelo sucesso do governo na operação de reestruturação conduzida em 2005, que
permitiu ao país trocar a maior parte dos títulos em default (76% de uma dívida vencida de 103
bilhões de dólares, com redução média de 65,4% em seu valor original) por papéis de longo prazo
com substancial desconto e a um custo menor.
Tendo o consumo interno como o motor do modelo econômico, a atenção do governo está voltada
para as contas fiscais, que já não estão tão superavitárias quanto em anos anteriores. Essa situação
levou à revisão e à reorientação dos subsídios e a atentar para o destino dos gastos públicos, medidas
que foram bem recebidas pelo mercado, bem como os avanços na negociação para regularizar a
dívida com o Clube de Paris, aspecto chave para conseguir acesso aos mercados internacionais de
crédito.

6.1. Sistema Financeiro Argentino
O sistema bancário do país é relativamente pequeno (se considerada a relação ativos/PIB e
empréstimos/PIB) e concentrado (as cinco maiores instituições detêm 50% do mercado e as 10
maiores totalizam 70%), devido às várias fusões e aquisições ocorridas desde a década de 1990.
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Além disso, as agências bancárias estão fortemente concentradas do ponto de vista regional, em torno
de Buenos Aires e de algumas grandes cidades, como Córdoba e Santa Fé.
Composição do Sistema Financeiro

dez/09

dez/10

dez/11

Quantidade de Entidades Financeiras

83

80

80

Bancos

66

64

64

Bancos Públicos

12

12

12

Bancos Privados

54

52

52

Bancos Locais de capital nacional

33

32

31

Bancos Locais de capital estrangeiro

12

11

12

Agências de Bancos Estrangeiros
Fonte: Banco Central da República Argentina - BCRA

9

9

9

De acordo com dados de meados de 2010, os bancos públicos detinham 43% de participação no total
de ativos (com destaque para o Banco de La Nación Argentina, com mais da metade desse montante),
ao passo que os bancos privados nacionais possuíam 30% e os bancos estrangeiros os outros 27%
(além do Banco Santander Rio e do BBVA Banco Frances, HSBC, Citibank e Standard Bank
completam a lista dos cinco maiores bancos estrangeiros). Os bancos públicos se beneficiaram do
movimento para a qualidade verificado após a crise de 2001-2002, mantendo o domínio do setor,
apesar do crescimento dos bancos privados nacionais em termos de escala e de participação no
mercado - além do crescimento orgânico, os bancos privados locais cresceram principalmente
mediante aquisições de instituições estrangeiras.
Embora não tenha sido significativamente afetado pela crise internacional (reflexo da forte regulação
bancária, das práticas conservadoras no crédito, da baixa dependência de fundos externos e da
pequena exposição aos ativos desencadeadores da crise) e os indicadores de rentabilidade e de
capitalização continuem saudáveis, analistas enfatizam que o sistema bancário argentino continua
sujeito à imprevisibilidade da política econômica doméstica, a qual aumenta o risco de fuga de
capitais e de depósitos.
O índice de inadimplência do setor, conforme dados divulgados pelo Banco Central da República da
Argentina, que caiu de 1,7% a final de 2010 para 1,1% ao final de 2011. Os bancos estatais, porém,
poderão ser afetados pela pressão do governo para que mantenham em expansão os empréstimos ao
setor privado, além de continuarem sendo a mais importante fonte de financiamento do setor público.
Os principais aspectos positivos do sistema bancário argentino, de acordo com a Moody's, são: as
oportunidades de crescimento decorrentes do fato da atividade de intermediação no país ainda ser
baixa; o foco nas atividades de varejo, as quais representam fonte mais estável e segura de receitas
para os bancos; a significativa melhora na qualidade dos ativos e das provisões; a assistência de
liquidez prestada pelo Banco Central durante situações de estresse; o suporte das autoridades
monetárias, que sustenta os ratings de depósitos dos bancos; e a redução da exposição do sistema ao
setor público, com aumento da participação dos empréstimos para o setor privado. A rentabilidade do
sistema financeiro vem se mantendo em patamares estáveis (vide tabela a seguir).
Rentabilidade do Sistema Financeiro

dez/09

dez/10

dez/11

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

19,84

25,72

27,21

Rentabilidade sobre Ativos (ROA)
Fonte: Banco Central da República Argentina - BCRA

2,40

2,88

2,76
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Como pontos de alerta para o desempenho do sistema bancário, destacam-se: a possibilidade da
liquidez do sistema diminuir devido a eventual novo cenário global e local negativo, com
consequente aumento da aversão ao risco; a intensificação da concorrência, uma vez que a maioria
dos bancos tem atuado nos mesmos segmentos; o risco de crédito, que segue sendo a principal
ameaça para o sistema bancário argentino, refletindo os riscos das carteiras de empréstimos após um
período de grande expansão do crédito; a predominância de depósitos de curto prazo, o que denota a
baixa confiança dos depositantes no sistema bancário; e a necessidade dos bancos controlarem suas
despesas operacionais, em um contexto de inflação elevada.
Em que pese as críticas das autoridades e associações de bancos da Argentina, essas preocupações se
tornaram evidentes a partir da decisão de rebaixamento do rating do sistema financeiro argentino
pela Moody's em ago/2011, quando indicou preocupações em relação à fragilidade dos lucros dos
bancos argentinos e seus efeitos sobre a capitalização e rentabilidade, tendo em vista as taxas reais
negativas praticadas nos empréstimos e a dependência cada vez maior das políticas intervencionistas
do governo que vêm dando sinais de esgotamento.
6.2. Regulamentação do Setor Bancário
A estrutura regulatória sob a qual funciona o sistema financeiro argentino é marcada pela
combinação de instituições de naturezas distintas. Os organismos da administração pública que
exercem funções regulatórias, de controle e de supervisão são o Banco Central de la República
Argentina (BCRA), a Administración Federal de Ingresos Públicos, a Superintendencia de Seguros
de la Nación, a Comisión Nacional de Valores (CNV) e a Inspección General de Justícia (IGJ).
Destaca-se a importante presença do Banco Central da República Argentina, uma vez que sob sua
égide encontram-se instituições bancárias (entre as quais bancos comerciais, de investimento e
hipotecários) e não bancárias (tais como companhias financeiras, sociedades de poupança e
empréstimo habitacional e caixas de crédito). Outra entidade com papel de destaque é a CNV (com
funções similares à CVM brasileira) responsável pela regulação e supervisão de instituições e agentes
atuantes no mercado de capitais. Entre estes estão os emissores de valores mobiliários, as bolsas de
comércio, os mercados de negociação eletrônica e de valores, as caixas e instituições responsáveis
pela compensação das operações, as agências de classificação de risco, os fundos mútuos de
investimento, assim como os agentes emissores de títulos financeiros (fideicomisos).
Entre os bancos de capital estrangeiro, observa-se a presença de instituições de capital brasileiro, a
despeito destas não ocuparem papel de importância no sistema. Destaca-se a participação dos bancos
Itaú, Bradesco e Banco do Brasil.
Banco Central da República Argentina (BCRA)
O BCRA é uma entidade autárquica do Estado Nacional, cuja missão primária e fundamental é
preservar o valor da moeda. A formulação das políticas monetária e financeira não está sujeita a
ordens, indicadores ou instruções do Poder Executivo Nacional.
Tem como atribuições para o cumprimento de sua missão a regulamentação da quantidade de
dinheiro e crédito na economia e a emissão de normas de matérias monetária, financeira e cambial
conforme a legislação vigente. Suas funções são monitorar o bom funcionamento do mercado
financeiro e aplicar a Lei das Entidades Financeiras (Lei nº 21.526), e demais normas que sejam
emitidas, atuar como agente financeiro do governo nacional, concentrar e administrar suas reservas
de ouro, divisas e outros ativos externos, desenvolver e fortalecer o mercado de capitais e executar a
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política cambial. Pode comprar e vendar títulos públicos, moedas e outros ativos à vista e a prazo;
emitir títulos e certificados de participação nos valores que dispõe. Antes do início de cada exercício
anual, publica seu programa monetário informando sobre a meta de inflação e a variação total da base
monetária projetada. Com periodicidade trimestral ou a cada desvio, deve informar as causas e
efetuar uma nova projeção.
Os membros da direção são designados de acordo com o Senado de la Nacion Argentina (Senado da
Nação). Seus mandatos têm uma duração de seis anos, renovando-se pela metade a cada três anos. Os
cargos de presidente e vice-presidente se renovam conjuntamente. Os membros da direção podem ser
designados novamente por número ilimitado de vezes.
O sistema financeiro argentino está composto pelos seguintes tipos de entidades:
• Bancos comerciais
• Bancos de investimento
• Bancos hipotecários
• Companhias financeiras
• Sociedades de poupança e empréstimos para habitação
• Caixas de crédito
Os Bancos Comerciais podem realizar todas as operações ativas, passivas e de serviços que não são
proibidas pela LEF, ou pelas normas emitidas pelo Banco Central da República Argentina (BCRA)
em exercício de suas responsabilidades.
Os Bancos de Investimento podem receber depósitos a prazo; emitir títulos, obrigações e certificados
de participação para empréstimos e outros títulos negociados no mercado local ou no exterior de
acordo com a regulamentação do Banco Central da República Argentina; conceder créditos a médio e
longo prazos, e complementar, limitadamente, a curto prazo; conceder garantias e fianças e emitir
títulos de terceiros vinculados a operações com sua interveniência; realizar investimentos em títulos e
valores mobiliários vinculados com operações que participem como intervenientes e pré-financiar
suas emissões; efetuar investimentos de caráter transitório em emissões facilmente liquidáveis; atuar
como fiduciário e depositário de fundos comuns de investimento, administrar carteiras de valores
mobiliários e cumprir outros encargos fiduciários; obter créditos do exterior e atuar como
intermediário de créditos obtidos em moeda local ou estrangeira; realizar operações em moeda
estrangeira com prévia autorização do BCRA; dar em empréstimo os bens de capital adquiridos;
cumprir mandatos e comissões em suas operações.
6.3. Plano de Negócios
O Plano de Negócios do Banco Patagonia aborda o incremento nos meios de pagamento, a
diminuição do estoque de títulos públicos, a atuação em mercado de capitais, o aumento no volume
de depósitos e empréstimos - ressaltando-se a maior participação de mercado do Banco Patagonia; o
que permitiu que a instituição se consolidasse como um dos principais bancos privados em termos de
ativos, empréstimos, depósitos e patrimônio líquido do sistema financeiro, assim como um dos
bancos melhor capitalizados do sistema.
No Plano de Negócios, o público-alvo do Banco Patagonia volta-se a todos os segmentos de clientes:
pessoas físicas, pequenas e médias empresas e clientes Corporate, com ênfase no desenvolvimento de
negócios com este último.
O Banco Patagonia aponta intenções de incrementar a oferta de produtos e serviços, mediante
ampliação da rede de distribuição para prestar atendimento mais personalizado aos clientes,
Relatório de Gestão – BB – 2011
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desenvolver a comercialização de produtos e serviços financeiros com empresas brasileiras que
operam no país e empresas multinacionais com vínculo comercial com o Brasil e manter a qualidade
dos serviços oferecidos aos clientes, buscando uma maior fidelização.
Os principais objetivos do Banco Patagonia para 2012, de acordo com seu Plano de Negócios (20122014) são:
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

continuar como uma das entidades melhor capitalizadas do sistema e gerando resultados
positivos;
continuar melhorando sua participação de mercado;
consolidar sua posição de liderança no segmento de varejo.
manter a liderança no negócio de contas salário;
consolidar o negócio com pequenas e médias empresas, centrando sua estratégia em oferta de
crédito à produção;
ampliar carteira e atuação junto ao segmento de agronegócios;
expandir a comercialização de produtos e serviços financeiros a clientes Corporate.
manter a liderança em administração de títulos financeiros (fideicomisos).
Demonstrações Financeiras e Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho
Fiscal

As demonstrações financeiras do Banco Patagonia, em pesos argentinos e em reais, encontram-se ao
final deste anexo.
Acompanham as demonstrações em pesos, os pareceres dos auditores e do Conselho Fiscal
(Comisión Fiscalizadora), em conformidade com a legislação argentina.
A respeito das demonstrações em reais, por força das Instruções CVM nº 457, de 13.07.2007, e nº
480, de 07.12.2009, o Banco Patagonia, por estar autorizado a negociar valores mobiliários no
mercado brasileiro3, deve apresentar suas demonstrações financeiras de acordo com as normas
internacionais ou com as normas contábeis do país de origem, caso o emissor estrangeiro tenha sede
em país membro do Mercosul, devendo ser elaboradas em português e expressas em reais.
Tendo em vista que o Banco Patagonia adota as normas contábeis da Argentina (membro do
Mercosul), as demonstrações devem ser acompanhadas de notas explicativas com a descrição das
assimetrias entre o padrão contábil do país de origem e as normas contábeis internacionais emitidas
pelo International Accounting Standards Board – IASB, bem como a reconciliação do resultado e
patrimônio líquido. Parecer de auditor independente registrado na CVM deve acompanhar as
demonstrações.
Tais documentos encontram-se publicados também na internet pela CVM (www.cvm.gov.br)4,
identificados conforme quadros a seguir:

3

Pois participou de processo de emissão de BDRs – Brazilian Depositary Receipts, listados na Bovespa, lastreados por
ações do Banco Patagonia.
4
Na página inicial, seção “Acesso rápido”, clicar em Cias Abertas e Estrangeiras, buscar por "Banco Patagonia",
selecionar “Dados Econômicos e Financeiros” e baixar os arquivos clicando em “Download” no quadro correspondente.
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Declaração das Unidades de Controle do Banco do Brasil sobre sua atuação relativa ao
Banco Patagonia

O Banco do Brasil, por intermédio de seus representantes e de sua área de governança, vem
disseminando constantemente suas políticas gerais e específicas ao Banco Patagonia, de modo a
induzir a sociedade empresária controlada a harmonizar suas políticas e metodologias com as do
Grupo Banco do Brasil, observadas as necessidades específicas e aspectos legais e regulamentares a
que está sujeito o Banco Patagonia na Argentina.
Desde que assumiu o controle acionário do Banco Patagonia, o Banco do Brasil vem promovendo
encontros técnicos com a presença de representantes da controlada, com o intuito de promover a
entre as práticas adotadas pelo BB e pelo Banco Patagonia, visando ao estabelecimento de uma
cultura uniforme de gestão de riscos, assim como a interação entre as Instituições e a adequação de
processos considerados críticos.
Além disso, referidos trabalhos possibilitam o Banco aprofundar suas discussões estratégicas, de
modo a permitir: a padronização de políticas e diretrizes de risco; eficiência e segurança dos
processos; e qualidade e sustentabilidade dos resultados.
Ao final deste anexo, encontra-se declaração da Auditoria Interna do Banco do Brasil S.A. a respeito
do tema.

DIRETORIA DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Admilson Monteiro Garcia

João Carlos Pinto de Mello

Diretor de Negócios Internacionais

Gerente Executivo
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BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

31/12/11

31/12/10

 Disponível
Caixa
Bancos e correspondentes
Banco Central da República Argentina (BCRA)
Outras instituições do país
Do exterior
B. Títulos Públicos e Privados ( Anexo A)
Titulos públicos a valor razoável de mercado
Títulos públicos a valor de custo acrescido de rendimento
Instrumentos emitidos pelo BCRA
C. Empréstimos
Setor público não financeiro (Anexos B, C e D)
Setor financeiro (Anexos B, C e D)
Interfinanceiros (Call Outorgados)
Outros financiamentos a instituições financeiras locais
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apuradas a receber
Setor privados não financeiros e residentes no exterior (Anexos B, C e D)
Adiantamentos
Documentos
Hipotecários
Garantias
Pessoais
Cartões de crédito
Outros
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a receber
(Juros garantidos por documento)
(Provisões) (Anexo J)

2

448.691
528.295
404.510
15.369
108.416
976.986

202.757
417.484
306.946
8.215
102.323
620.241

415.348
7.533
671.438
1.094.319

362.347
4.284
1.124.428
1.491.059

50.969
276.604
122.689
147.872
6.043
4.583.712
723.448
1.888.931
30.665
1.968
850.978
585.789
469.826
47.784
(15.677)
(95.415)
4.815.870

37.958
100.985
43.956
54.822
2.207
2.957.023
432.165
1.276.191
34.487
7.915
497.791
341.216
346.796
28.184
(7.722)
(65.962)
3.030.004

BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO – Continuação

31/12/11

D. Outros Créditos por Intermediação Financeira
Banco Central da República Argentina
Crédito a receber por vendas à vista a liquidar e a prazo
Valores a receber por compras à vista a liquidar e a prazo
Obrigações negociáveis sem cotação (Anexos B, C e D)
Saldos pendentes de liq. de operações a termo sem entrega do ativo subjacente
Outros não incluídos nas normas de classificação de devedores
Outros incluídos nas normas de classificação de devedores (Anexos B, C e D)
Juros e ajustes apurados a receber cobertos pelas normas de classificação de
devedores (Anexos B, C e D)
(Provisões) (Anexo J)

31/12/10

169.366
348.798
6.485
19.935
3.169
25.320
3.292

77.492
256.523
251
1.501
10.819
5.720

437
(687)
576.115

192
(692)
351.806

214.714
1.887
(2.596)
214.005

98.400
815
(1.525)
97.690

121.356
20.368
(22.750)
118.974

96.430
18.371
(28.115)
86.686

1.691
175.545
1
41
(572)
176.706

3.276
172.531
3
39
(971)
174.878

H. Imobilizado (Anexo F)

87.007

73.733

I. Outros Bens (Anexo F)

26.890

30.079

-

-

252

234

8.087.124

5.956.410

E. Créditos por arrendamento mercantil financeiro
Créditos por arrendamento mercantil financeiro (Anexos B, C e D)
Juros e ajustes apurados a receber (Anexos B, C e D)
(Provisões) (Anexo J)
F. Participações em Outras Sociedades (Anexo E)
Em instituições financeiras
Outras
(Deságio)
G. Outros Créditos
Devedores por venda de bens (Anexos B, C e D)
Outros (Nota 7)
Juros e ajustes apurados a receber de devedores por venda de bens (Anexos B, C e D)
Outros juros e ajustes apurados a receber
(Provisões) (Anexo J)

J. Intangível (Anexo G)
K. Itens Pendentes de Classificação
TOTAL DO ATIVO
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BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO

31/12/11

L. Depósitos (Anexos H e I)
Setor público não financeiro
Setor financeiro
Setor privado não financeiro e residentes no exterior
Contas correntes
Contas de poupança
Certificado de depósito
Contas de investimento
Outros
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a pagar

31/12/10

810.778
9.039
4.982.471
939.965
1.605.176
2.224.389
3.418
180.583
28.940
5.802.288

649.296
23.709
3.640.108
676.287
1.148.201
1.670.256
449
131.147
13.768
4.313.113

464
191.981
6.474
384.897
317.324
981
902.121

428
54.201
295
284.732
202.694
307
542.657

495
270.840
271.335

187.653
187.653

29.189

28.501

-

-

550

403

TOTAL DO PASSIVO

7.005.483

5.072.327

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (conforme demonstração respectiva)

1.081.641

884.083

TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.087.124

5.956.410

M. Outras Obrigações por Intermediação Financeira
Banco Central da República Argentina (Anexo I)
Bancos e órgãos internacionais (Anexo I)
Valores a pagar por compras à vista a liquidar e a prazo
Valores a entregar por vendas à vista a liquidar e a prazo
Outras (Anexo I) (Nota 7)
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a pagar (Anexo I)
N. Outras Obrigações
Honorários
Outras (Nota 7)
O. Provisões (Anexo J) (Nota 9)
P. Obrigações Negociáveis Subordinadas (Nota 12)
Q. Itens Pendentes de Classificação
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BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

31/12/11

31/12/10

DEVEDORAS
Contingentes
Créditos obtidos (saldos não utilizados)
Garantias recebidas
Contas contingentes devedoras por contrapartida
Controle
Devedores classificados irrecuperáveis
Outras (Nota 7)
Contas de controle devedora por contrapartida
Derivativos (Anexo O e Nota 13)
Valor principal de operações a prazo sem entrega do ativo
Permuta de taxas de juros
Conta de derivativos devedora por contrapartida
Atividade Fiduciária (Nota 14)
Fundos em fiduciários

TOTAL DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO DEVEDORAS
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37
2.519.114
245.841
2.764.992

26.442
1.610.161
160.264
1.796.867

141.735
1.670.913
748.433
2.561.081

134.999
1.335.688
444.545
1.915.232

1.017.794
4.357
231.678
1.253.829

195.261
6.282
206.176
407.719

432.845
432.845

220.169
220.169

7.012.747

4.339.987

BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO – Continuação

31/12/11

31/12/10

CREDORAS
Contingentes
Créditos acordados (saldos não utilizados) compreendidos nas normas de classificação
de devedores (Anexos B, C e D)
Outras garantias outorgadas incluídas nas normas de classificação de devedores
(Anexos B, C e D)
Outras garantias outorgadas não incluídas nas normas de classificação de devedores
Outras incluídas nas Normas de Classificação de Devedores (Anexos B, C e D)
Outras não incluídas nas Normas de Classificação de Devedores
Contas contingentes credoras por contrapartida

Controle
Valores a serem creditados
Outras (Nota 7)
Contas de controle credoras por contrapartida
Derivativos (Anexo O e Nota 13)
Valor principal de opções de venda lançadas
Valor principal de operações a prazo sem entrega do ativo
Contas derivativas credoras por contrapartida
Atividade Fiduciária (Nota 14)
Contas de atividade fiduciária credoras por contrapartida

TOTAL DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO CREDORAS

121.831

77.439

17.301
15.463
32.983
58.264
2.519.150
2.764.992

16.126
14.167
23.477
29.055
1.636.603
1.796.867

124.330
624.105
1.812.646
2.561.081

83.651
360.894
1.470.687
1.915.232

9.774
221.905
1.022.150
1.253.829

10.772
195.404
201.543
407.719

432.845
432.845

220.169
220.169

7.012.747

4.339.987

As notas 1 a 25, os anexos A a L, N e O, e o Quadro I que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

DETALHE

31/12/11

A. RECEITAS FINANCEIRAS
Juros com disponibilidades
Juros com empréstimos ao setor financeiro
Juros com adiantamentos
Juros com documentos
Juros com empréstimos hipotecários
Juros com empréstimos garantidos
Juros com empréstimos de cartões de crédito
Juros com outros empréstimos
Juros com outros créditos por intermediação financeira
Juros com arrendamento mercantil
Resultado líquido de títulos públicos e privados
Resultado com empréstimos garantidos – Decreto 1387/01
Ajustes com cláusula C.E.R.
Ajustes com cláusula C.V.S.
Diferenças de câmbio do ouro em moeda estrangeira
Outros
B. DESPESAS FINANCEIRAS
Juros com depósitos em contas de poupança
Juros com certificado de depósito a prazo fixo
Juros com empréstimos interfinanceiros recebidos
Juros com financiamentos do setor financeiro
Juros com outras obrigações por intermediação financeira
Juros com obrigações negociáveis subordinadas
Outros juros
Ajustes com cláusula C.E.R.
Aporte ao fundo de garantia dos depósitos
Outros

MARGEM BRUTA DE INTERMEDIAÇÃO
C. PROVISÕES PARA PERDAS
D. RECEITAS DE SERVIÇOS
Vinculadas com operações ativas
Vinculadas com operações passivas
Outras comissões
Outros

7

31/12/10

71
26.649
129.626
199.793
3.895
730
75.763
234.074
1.385
26.863
166.597
27
1.049
47
47.312
20.108
933.989

47
11.863
74.466
105.265
4.345
1.977
45.497
152.238
593
11.897
199.465
129
662
44
35.270
13.237
656.995

3.061
262.514
923
664
2.468
0
404
37
8.801
46.593
325.465

2.221
124.473
1.923
208
857
527
124
42
5.398
35.304
171.077

608.524

485.918

42.308

22.556

119.303
173.375
17.794
66.181
376.653

81.756
120.068
13.999
42.417
258.240

BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
DETALHE – continuação

31/12/11

E. DESPESAS DE SERVIÇOS
Comissões
Outros (Nota 7)
G. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com pessoal
Honorários de diretores e síndicos
Outros honorários
Propaganda e publicidade
Impostos
Depreciação de imobilizado
Outras despesas operacionais
Outros
RESULTADO LÍQUIDO POR INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
I. OUTRAS RECEITAS
Resultado com investimentos de longo prazo
Juros
Créditos recuperados e reversão de provisões
Outras (Nota 7)
J. OUTRAS DESPESAS
Juros punitivos e despesas pagas em favor do BCRA
Despesas incobráveis de outros créditos e outras provisões
Depreciação e perdas por bens diversos
Outras (Nota 7)
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
L. IMPOSTO DE RENDA (Nota 4.4.s)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - LUCRO

31/12/10

41.160
57.441
98.601

33.591
43.329
76.920

300.463
5.264
14.692
15.759
23.541
7.547
90.081
19.375
476.722

222.044
4.060
10.175
14.546
17.535
5.950
68.965
17.647
360.922

367.546

283.760

32.698
1.138
8.043
24.743
66.622

18.806
825
6.450
16.882
42.963

42
4.800
379
9.246
14.467

174
7.442
778
9.692
18.086

419.701

308.637

152.945

107.025

266.756

201.612

As notas 1 a 24, os anexos A aL, N e O, e o Quadro I que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

Aportes não
capitalizados
Movimentações

Saldos no início do exercício

Capital
Social (1)

Reserva de
resultados

Prêmio na
emissão de
ações (1)

Legal

Resultados
acumulados
(2)

Total em
31/12/11

Total em
31/12/10

301.228

90.960

138.243

353.652

884.083

847.282

- Reserva legal

-

-

41.950

(41.950)

-

-

- Dividendos em dinheiro

-

-

-

(104.874)

(104.874)

(103.589)

Lucro líquido do exercício

-

-

-

266.756

266.756

201.612

12.156

3.670

5.578

14.272

35.676

(61.222)

313.384

94.630

185.771

487.856 1.081.641

884.083

Distribuição de resultados não
asinados aprovada pela
Assembleia Geral Ordinária de
Acionistas em 27/04/2011

Ajuste de conversão em reais para
conveniência do leitor
Saldos no final do exercício

As notas 1 a 25, os anexos A aL, N e O, e o Quadro I que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.

 Vide nota 11.

BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
Variações em caixa e equivalentes

31/12/11

Caixa no início do exercício
Ajustes no disponível decorrente da conversão para reais
Caixa no final do exercício
Aumento líquido / (Diminuição líquida) de caixa

31/12/10

620.241
25.029
976.986
331.716

690.108
(57.689)
620.241
(12.178)

659.850

(173.132)

Empréstimos
Setor financeiro
Setor público não financeiro
Setor privado não financeiro e residentes no exterior

(950.143)
(144.895)
(10.403)
(794.845)

(774.671)
34.354
(33.322)
(775.703)

Outros Créditos por Intermediação Financeira

(126.957)

38.020

Créditos por Arrendamento Mercantil

(85.722)

(24.860)

Depósitos
Setor financeiro
Setor público não financeiro
Setor privado não financeiro e residentes no exterior

968.136
(15.627)
135.280
848.483

1.407.382
17.805
331.065
1.058.512

79.715
(923)
80.638

3.401
(1.923)
5.324

376.165
(98.478)
(432.662)
1.096
5.788
(12.142)
(48.232)
(91.917)

258.211
(77.096)
(344.618)
651
3.769
975
(35.241)
(200.913)

244.497

81.878

Causa das variações em caixa
Atividades operacionais
Recebimentos (pagamentos) líquidos por:
Títulos Públicos e Privados

Outras Obrigações por Intermediação Financeira
Financiamentos do setor financeiro e interfinanceiros (Call recebidos)
Outras (exceto as obrigações incluídas na atividade de financiamento)
Recebimentos vinculados com receitas de serviços
Pagamentos vinculados com despesas de serviços
Gastos pagos pela administração
Recebimentos líquidos de juros punitivos
Recebimento de dividendos de outras sociedades
(Pagamentos) / Recebimentos líquidos vinculados com outros lucros e perdas
Pagamentos líquidos por outras atividades operacionais
Pagamento dos impostos de renda
Fluxo líquido de caixa gerado pelas atividades operacionais
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BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

31/12/11

31/12/10

Atividades de investimento
Pagamentos líquidos por imobilizado
Recebimentos / (Pagamentos) líquidos por outros bens
Pagamentos líquidos por compra de participação em outras sociedades

(7.020)
6.202
(226)

(4.833)
(10.341)
(37.494)

Fluxo líquido de caixa utilizado nas atividades de investimento

(1.044)

(52.668)

133.704
(104.874)

34.230
(27.207)
(103.589)

Fluxo líquido de caixa gerado pelas / (utilizado nas) atividades de financiamento

28.830

(96.566)

Resultado financeiro e por retenção de caixa e equivalentes
(incluindo juros e resultado monetário)

59.433

55.178

331.716

(12.178)

Atividades de financiamento
Recebimentos por Bancos e órgãos internacionais
Pagamentos por Obrigações negociáveis subordinadas
Pagamento de dividendos

Aumento líquido / (Diminuição líquida) de caixa

As notas 1 a 25, os anexos A a L, N e O, e o Quadro I que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações
financeiras.
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de reais)
NOTA 1:

Mudanças na composição acionaria do Banco Patagonia S.A.

1.1Transferência de controle majoritário do capital social e votos em circulação de Banco Patagonia S.A.
para Banco do Brasil S.A.
Em 21 de abril de 2010, o ex grupo de acionistas controladores do Banco Patagonia S.A., que detém
61,5827% do capital social e votos em circulação, assinou um Contrato de Compra e Venda de
Ações (“Contrato”) para vender 366.825.016 ações ordinárias escriturais da classe "B",
representando 51% do capital social e votos em circulação do Banco Patagonia S.A. para o Banco
do Brasil S.A, uma sociedade anônima constituída do acordo com as leis do Brasil, sendo seu
acionista principal o Governo da República Federativa do Brasil, adquirindo em conseqüência o
controle do Banco Patagonia S.A. O preço de compra pela totalidade das ações vendidas foi de U$S
479.660.391, equivalente a U$S 1,3076 por ação (com mais o ajuste previsto para o período
compreendido entre a data desse Contrato e a data do encerramento).
Para o encerramento da operação foram verificadas todas as condições impeditivas estabelecidas no
contrato, de acordo com o detalhe abaixo:
Ͳ

Em 16 de junho de 2010, a Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas do Banco de
Brasil S.A. aprovou a aquisição da participação societária no Banco Patagonia S.A. e
ratificou o contrato assinado em 21 de abril de 2010.

Ͳ

Em 21 de outubro de 2010, o Banco Central do Brasil deferiu autorização para essa
transação e em 28 de outubro de 2010, o Banco Central do Brasil autorizou o aumento da
participação do Banco do Brasil S.A. no Banco Patagonia S.A., de 51% para até 75% do
capital social e votos em circulação, como resultado da uma oferta pública de aquisição
obrigatória (“OPA Obrigatória”) realizada nos termos do disposto no Contrato.

Ͳ

Em 03 de fevereiro de 2011, a Diretoria do BCRA (Banco Central da Argentina), através da
Resolução n.º 16, aprovou a transação e as eventuais aquisições resultantes da OPA
Obrigatória.

Ͳ

Em 5 de abril de 2011 o Ministério da Fazenda e da Produção, através da Resolução Nº 56
da Secretaria de Comércio Interior, autorizou a operação em cumprimento do disposto pelo
artigo 8 da lei 25.156 de Defesa da Concorrência.

Em decorrência do mencionado, em data 12 de abril de 2011 foi efetivado o Contrato, sendo
realizada a transferência de 51% das ações do capital social e votos em circulação da Entidade a
favor de Banco do Brasil S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de reais)
Desta forma, nessa data, Banco do Brasil S.A. e os Vendedores assinaram um Acordo de Acionistas,
mediante o qual, entre outras questões, outorgaram-se certas opções de compra (call) e venda (put),
vigentes a partir do terceiro aniversário da data de fechamento do exercício, para a aquisição por
parte do Comprador das participações que os Vendedores detém na Entidade, ao preço de exercício
equivalente ao preço em dólares estadunidenses por ação pagado na Oferta. O máximo possível de
ações que poderia chegar a ser objeto das Opções é 25% do capital social e votos da Entidade.
1.2 Oferta Pública de Adquisição de Ações
Em 7 de abril de 2011, Banco do Brasil S.A., em cumprimento da legislação argentina, notificou o
Banco Patagonia S.A a realização da OPA Obrigatória na Argentina, antes mencionada, da
totalidade de ações remanescentes de Banco Patagonia S.A., ao preço de U$S 1,3140 (o preço de
compra que receberam os Vendedores conforme o Contrato, com o ajuste previsto pelo período
decorrido desde a data desse contrato até a data de encerramento).
Nesse sentido, em 15 de abril de 2011, a Diretoria do Banco Patagonia S.A. opinou favoravelmente
sobre a razoabilidade do preço ofertado por Banco do Brasil S.A. na OPA Obrigatória e que tal oferta
cumpre com o disposto pela legislação em vigor.
Mediante a OPA Obrigatória e conforme um plano de compra conjunta acordado entre as partes, os
Vendedores podiam adquirir até 25% do capital social e votos em circulação de Banco Patagonia
S.A., limite a partir do qual o Comprador seria o único adquirente de qualquer excedente oferecido.
Em 27 de abril de 2011 o Comprador solicitou junto à Comissão Nacional de Valores (CNV) a
autorização da OPA Obrigatória e em 17 de agosto de 2011 a Diretoria da CNV aprovou os aspectos
formais dos termos e condições da referida OPA Obrigatória.
Mais tarde, em 24 de agosto de 2011, Banco do Brasil S.A. apresentou perante a CNV o prospecto
definitivo, que estabelece como prazo geral de aceitação da oferta pública o período compreendido
entre 1 de setembro de 2011 e 28 de setembro de 2011, e como prazo adicional de aceitação da
oferta pública o período compreendido entre 29 de setembro de 2011 e 5 de outubro de 2011.
Emm 24 de agosto de 2011, a CNV autorizou o lançamento da OPA Obrigatória sobre todas as
ações de Banco Patagonia S.A. pelo Banco do Brasil S.A.
Em 5 de outubro de 2011, data de encerramento do prazo para a aceitação da OPA Obrigatória,
foram apresentadas ofertas por VN$ 135.174.290 ações ordinárias escriturais classe "B", que foram
liquidadas em11 de outubro de 2011.
Finalmente, como resultado da OPA Obrigatória, a nova composição acionária de Banco do Brasil
S.A. em Banco Patagonia S.A. é a seguinte: Banco do Brasil S.A. 58.9633%, Grupo dos Acionistas
vendedores 21,4127%, Província de Rio Negro 3,1656% e Mercado 16,4584%.
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de reais)
NOTA 2:

Agente Financeiro da Província de Río Negro
Conforme o que foi estabelecido pela Lei no 2.929 da Província de Río Negro, e o contrato realizado
no dia 27 de maio de 1996, o Banco agiu como agente financeiro do Estado Provincial, tendo a seu
cargo as funções bancárias estabelecidas no artigo 1.2 do mencionado contrato. Em 28 de fevereiro
de 2006, ocorreu o vencimento do mencionado contrato, que através de sucessivas prorrogações
esteve vigente até 30 de junho de 2006, nas mesmas condições que o contrato acima referido. Por
outro lado, o Ministério de Fazenda, Obras e Serviços Públicos da Província de Río Negro, através
da Licitação Pública Nacional n° 1/2006, convocou a contratação de uma Instituição Financeira para
prestar serviços como agente, tendo data de abertura de ofertas no dia 4 de agosto de 2006, sendo
que o Banco Patagonia S.A. apresentou a oferta correspondente.
Finalmente, como resultado do processo de licitação anteriormente citado, no dia 14 de março de
2006 ,foi subscrito o Contrato de Serviços Financeiros e Bancários da Província de Río Negro, pelo
prazo de 10 anos contados a partir de 1º de janeiro de 2007. Tais funções não incluem a obrigação
de assistir financeiramente à Província de Río Negro em outras condições que as compatíveis com o
caráter de banco privado deste Banco.

NOTA 3:

Aquisição de GPAT Companhia Financeira S.A. (ex GMAC Companhia Financeira S.A.) pelo
Banco Patagonia S.A.
Em 27 de agosto de 2009, subscreveu-se o Contrato de Compra-venda de Ações de GMAC
Companhia Financeira S.A. (“GMAC CFSA”), entre GMAC INC. e Pardo Rabello Inversiones S.R.L.,
como vendedores e Banco Patagonia S.A. e o senhor Jorge Guillermo Stuart Milne, como
compradores pela participação de 100%. Nos termos deste contrato os vendedores acordaram
transferir ao comprador no vencimento do Contrato, o controle acionário de GMAC CFSA. a Banco
Patagonia S.A. e V$N 868.370 de ações ordinárias, que representam 1% do capital e votos a favor
do senhor Jorge Guillermo Stuart Milne.
Em 15 de julho de 2010, a operação foi autorizada por Resolução da Diretoria n.º 143 do BCRA, que
foi completada a operação e cancelada a totalidade do preço estabelecido, com a conseqüente
transferência da totalidade do pacote acionário da GMAC CFSA.
Em 13 de outubro de 2010, a Inspeção Geral do Justiça registrou a mudança de nome da GMAC
Companhía Financeira S.A. para GPAT Companhía Financeira S.A. e em 12 de novembro de 2010
foi publicado pelo BCRA por meio da Comunicação “B” 9951.
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de reais)
NOTA 4: Bases da apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas contábeis estabelecidas pelo
Banco Central da República Argentina (BCRA) e surgem dos livros de contabilidade da Entidade de
acordo com as normas legais e regulamentações vigentes.
4.1 Demonstrações Financeiras Consolidadas
Nos termos do disposto nas normas do BCRA, a Entidade apresenta como informações
complementares (Quadro I) as demonstrações financeiras consolidadas com suas sociedades
controladas GPAT Companhía Financeira S.A., Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa,
Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente de F.C.I. e Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E.
4.2 Informação comparativa
De acordo com o requerido pelas normas do B.C.R.A., o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de
Resultados, de Evolução de Patrimônio Líquido e de Fluxo de Caixa e seus Equivalentes em 31 de
dezembro de 2011 e os anexos que o especificam, são apresentados em forma comparativa com os
saldos do exercício anterior.
Através da Comunicação “A” 5180, o BCRA introduziu alterações aos critérios de valorização e
divulgação de instrumentos de dívida do setor público não financeiro e de regulação monetária do
BCRA aplicável, a partir de 01 de março de 2011.
Portanto, algumas contas do Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2010, bem como certas
informações complementares relacionadas, foram reclassificadas por aplicação de essa
comunicação, exclusivamente para efeitos de sua comparação com as presentes demonstrações
financeiras, sem produzirem quaisquer efeitos no patrimônio líquido nem nos resultados de períodos
anteriores.
4.3 Valores expressos em milhares de reais
As Demonstrações Financeiras originais estão expressas em milhares de pesos de acordo com o
requerido pela CONAU 1 – 111 do BCRA (Comunicação “A” 3359).
Os critérios adotados para a conversão dos saldos em pesos argentinos para reais estão descritos
na nota explicativa 8 às Demonstrações Financeiras consolidadas.
4.4 Correção em moeda constante
As normas contábeis profissionais e do BCRA estabelecem que as demonstrações financeiras
devam ser expressas em sua moeda funcional. Num contexto de estabilidade monetária, a moeda
nominal é utilizada como moeda funcional e, num contexto de inflação ou deflação, as
demonstrações financeiras devem ser expressas em moeda de poder aquisitivo da data à qual
correspondem, dando reconhecimento contábil às variações no índice de preços internos atacadistas
(IPIM) publicado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (INDEC), de acordo com o método
estabelecido na Resolução Técnica (RT) n° 6 da Fede ração Argentina de Conselhos Profissionais de
Ciências Econômicas (FACPCE).
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de reais)
As demonstrações financeiras do Banco reconhecem as variações no poder aquisitivo da moeda até
28 de fevereiro de 2003, de acordo ao requerido pelo Decreto 664/2003 do Poder Executivo Nacional
(PEN), a Resolução Geral Nº 441 da Comissão Nacional de Valores (CNV) e a Comunicação “A”
3921 do BCRA.
As normas contábeis profissionais estabelecem que a interrupção na aplicação do método de reexpressão estabelecido pela R.T. n° 6 da FACPCE tiv eram que ser efetuada a partir de 1º de outubro
de 2003. Os efeitos de não ter reconhecido as variações no poder aquisitivo da moeda até a
mencionada data não foram significativas com relação às demonstrações financeiras formadas em
seu conjunto.
4.5 Principais critérios de avaliação e exposição
A seguir estão descritos os principais critérios de avaliação e exposição adotados na a preparação
das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011 é 2010:


Ativos e passivos em moeda estrangeira
Os ativos e passivos expressos em dólares foram valorizados de acordo com a taxa referencial
estabelecida pelo BCRA, vigente para o dólar no final das operações do último dia útil de cada
exercício. Adicionalmente, os ativos e passivos descritos em outras moedas estrangeiras foram
convertidos pelas taxas de câmbio publicadas pelo BCRA. As diferenças cambiais foram
reconhecidas nos resultados de cada exercício.

 Títulos públicos e privados
Em 25 de fevereiro através da Comunicação “A” 5180 e posteriores complementares, o BCRA
incorporou modificações aplicáveis a partir de 1º de março de 2011 aos critérios de valorização e
apresentação dos instrumentos de dívida do setor público não financeiro e de regulação
monetária do BCRA, conforme é detalhado a seguir:
 Títulos públicos a valor razoável de mercado
Foram valorizados segundo os valores de cotação em vigor no Mercado de Valores de Buenos
Aires ou no Mercado Aberto Eletrônico (MAE) ou os valores presentes informados pelo BCRA em
31 de dezembro de 2011, acrescidos dos cupões pendentes de cobrança. As diferenças de
cotação e dos valores presentes foram contabilizadas nos resultados de cada exercício.
Até 31 de dezembro de 2010, as posses de Bônos da Nação Argentina em $ Badlar Privada +
350 P.B. 2013, que até essa data encontravam-se registrados em Títulos públicos sem cotação,
foram avaliadas de acordo com os lineamentos da Comunicação “A” 4898 e complementares do
BCRA, considerando os valores presentes informados pelo BCRA, os valores contábeis e a
utilização das respectivas contas retificadoras.
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de reais)
2.Títulos públicos a valor de custo acrescido de rendimento
Em 31 de dezembro de 2011, foram valorizados ao valor de incorporação acrescentado pela taxa
interna de rendimento, líquido da conta retificadora correspondente, comparado, ao mesmo
tempo, com os valores presentes calculados pela Entidade.
O valor de incorporação mencionado precedentemente corresponde ao valor presente de cada
espécie ate 1° de março de 2011 ou data de incorpor ação posterior, segundo corresponder.
Em 31 de dezembro de 2010, essas posses encontravam-se registrados em Detenções para
operações de compra e venda ou intermediação e de acordo com o disposto pela Comunicação
“A” 4898 e complementares do BCRA, foram valorizados ao valor contábil em 31 de janeiro de
2009, ou seu custo de incorporação posterior, líquido dos serviços financeiros cobrados com
posterioridade a essa data e da conta retificadora correspondente. Os juros apropriados e, se
corresponder, o ajuste por aplicação do CER foram registradas nessa conta retificadora. Em 31
de dezembro de 2010, essas posses encontravam-se registradas em Posses para operações de
negociação ou intermediação.
3.Instrumentos emitidos pelo BCRA
Instrumentos com volatilidade publicada pelo BCRA (carteira própria e relacionadas a operações
compromissadas): foram valorizadas de acordo com o último valor de cotação em vigor para
cada instrumento em 31 de dezembro de 2011 e 2010. As diferenças de cotação foram alocadas
aos resultados de cada exercício.
Instrumentos sem volatilidade publicada pelo BCRA (carteira própria e relacionadas a operações
compromissadas): foram valorizadas ao valor de incorporação (ajustado por CER, caso
corresponda) incrementado pela taxa interna de rendimento em 31 de dezembro de 2011 e 2010
registradas nos resultados de cada exercício.



Assistência ao setor público não financeiro
Inclui principalmente os saldos pendentes de recebemento mais os ajustes, diferenças de cotação e
juros apropriados no fim de cada exercício, caso corresponder.

 Apuração de juros
A apuração dos juros foi realizada pelo método exponencial, exceto para as operações de
comércio exterior, os saldos de contas de poupança e os saldos por adiantamentos em conta
corrente, nas quais foi aplicado o método linear.
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de reais)
A Entidade opta por cessar a apropriação dos juros quando os empréstimos apresentam
inadimplência em seus pagamentos (geralmente com atrasos superiores á 90 dias) e o
recebimento do montante do capital concedido e os juros apurados tenham sua recuperação
incerta. Os juros apurados são calculados até o momento de interromper a apropriação
considerados como parte do saldo do empréstimo no momento de determinar o valor das
provisões para estes empréstimos. Posteriormente, os juros somente são reconhecidos com
base no recebimento, uma vez cancelado o valor a receber dos juros anteriormente apurados.


Apuração da correção pela cláusula CER
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, alguns ativos e obrigações foram atualizados pelo CER da
seguinte forma:
 Empréstimos garantidos:
Foram ajustados de acordo com a Resolução 50/2002 do Ministério da Fazenda, que dispôs que
para os pagamentos de renda e amortização destes empréstimos, será tomado o CER de 10 (dez)
dias úteis anteriores à data de vencimento do serviço correspondente, atualizando o capital
residual até o último dia útil de cada período ou exercício, conforme aplicável. (Vide Nota 4.5.c)).
2. Outros empréstimos e outros ativos:
Foram ajustados de acordo com a Comunicação “A” 3507 e complementares do BCRA, que dispôs
que os pagamentos realizados até 31 de dezembro de 2002 fossem realizados nas condições
originais de cada operação e fossem classificados como pagamentos por conta, enquanto que o
capital foi ajustado a partir de 3 de fevereiro de 2002 pelo CER do dia 31 de dezembro de 2002,
deduzindo-se os pagamentos por conta mencionados anteriormente da data de pagamento, exceto
os abrangidos pela Lei nº 25.713, que exclui da aplicação desse coeficiente algumas linhas de
créditos hipotecários, garantias e pessoais.
3. Depósitos:
Foram atualizados pelo CER a partir da data de cada operação até o encerramento de cada
exercício.



Apuração da correção pela cláusula CVS
Conforme o disposto na Comunicação “A” 4103 do BCRA, os créditos detalhados na citada
comunicação foram atualizados até 31 de março de 2004, pela aplicação do coeficiente CVS e
excluídos da aplicação do coeficiente CER.
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 Empréstimos e depósitos de títulos públicos
Foram valorizados de acordo com as taxas de câmbio vigentes para cada título na data de
encerramento do cada exercício, mais os correspondentes juros apurados. As diferenças de câmbio
foram reconhecidas nos resultados de cada exercício.
 Provisão por risco de inadimplência, por obrigações eventuais e para outras contingências
1. Provisão por risco de inadimplência e por obrigações eventuais
A provisão por risco de inadimplência foi constituída com base no risco de inadimplência previsto
na assistência de crédito do Banco, como resultado da avaliação do grau de cumprimento dos
devedores e das garantias que avaliam as respectivas operações de acordo com as disposições
da Comunicação “A” 2950 e complementares do BCRA.
2. Provisão para outras contingências
Compreendem os valores previstos pela Entidade para cobrir contingências de provável perda,
que no caso de ocorrer, darão origem a um desembolso financeiro a Entidade.


Outros créditos por intermediação financeira


Créditos a receber por vendas e a pagar por compras a liquidar e a prazo
Foram valorizados de acordo com os preços acordados para cada operação mais os
correspondentes prêmios apurados na data de encerramento de cada exercício. Estes prêmios
foram reconhecidos nos resultados de cada exercício.





Valores a receber por compras e a entregar por vendas a liquidar e a prazo


Com cotação: foram valorizados de acordo a cotação vigente para cada valor no Mercado de
Valores de Buenos Aires ou no Mercado Aberto Eletrônico, na data de encerramento de cada
exercício. As diferenças de cotação foram reconhecidas nos resultados de cada exercício.



Sem cotação: se encontram avaliadas pelo valor de custo acrescentado em forma
exponencial em função de sua taxa interna de retorno no encerramento de cada exercício,
conforme aplicável. Os juros foram apropriados no resultado de cada exercício.

Obrigações negociáveis sem cotação
Foram avaliadas pelo valor de custo acrescido de forma exponencial em função da sua taxa
interna de retorno.
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Outros não incluídos nas normas de classificação de devedores - fideicomissos financeiros
Foram valorizados pelo valor de custo atualizado pela cláusula CER, acrescido de forma
exponencial em função da sua taxa interna de retorno.



Créditos por arrendamento mercantil financeiro
Nos termos da Comunicação "A" 5047 e complementares do BCRA, foram avaliadas pelo valor
subtraído da soma das parcelas mínimas pendentes de recebimento (exclusive das parcelas
contingentes), do valor residual previamente acordado e das opções de compra, pelos contratos de
arrendamentos financeiros nos quais a Entidade detém a qualidade de arrendadora. O valor
subtraído é calculado por aplicação da taxa de juros implícita de cada contrato de arrendamento.
Este critério não é substancialmente distinto do utilizado até a entrada em vigor da referida
comunicação.
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os contratos de arrendamento financeiros vigorantes não
atingem saldos significativos a respeito do total de financiamentos outorgados pela Entidade. Além
do mais, as características destes contratos são as costumeiras para essa classe de transações,
sem quaisquer diferenças a respeito de outros semelhantes assinados no mercado financeiro
argentino. Essas transações são pulverizadas entre os clientes da Entidade, e não existem cláusulas
de renovação automáticas nem parcelas contingentes pré-estabelecidas.

 Participações em outras sociedades
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, as participações foram valorizadas da seguinte forma:
1. Sociedades Controladas
Banco Patagonia (Uruguai) S.A.I.F.E.: pelo valor de equivalência patrimonial ao final de cada período
ou exercício, conforme aplicável, convertido a pesos de acordo ao critério descrito na nota 4.4 a).
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa e Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente de
Fundos Comuns de Investimento: pelo seu valor de equivalência patrimonial ao final de cada
período ou exercício, conforme aplicável.
GPAT Companhia Financeira S.A. (ex-GMAC Companhia Financeira S.A.): pelo seu valor de
equivalência patrimonial proporcional no fim do cada período ou exercício, conforme aplicável,
líquido do deságio, constituído pela diferença negativa entre o custo de aquisição e o valor da
equivalência patrimonial no momento da aquisição. A amortização do ágio é calculada com base em
um período não inferior a 60 meses, amortizando totalmente no mês do registro e não se
depreciando no mês do cancelamento.
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2. Outras Sociedades
Pelo seu valor de custo, conforme procedimento descrito na nota 4.4 ou pelo seu valor de
equivalência patrimonial, o que for menor, considerando o último balanço disponível de cada uma
das sociedades.


Imobilizado e outros bens
Estes bens estão registrados pelo seu valor de custo, expressos conforme procedimento descrito na
nota 4.4.
A depreciação dos bens é calculada com base na vida útil do bem expresso em meses, depreciandose de forma completa no mês de alta dos bens e não depreciando no mês de baixa dos bens.
O valor residual do imobilizado e bens diversos, considerados no seu conjunto, não supera seu valor
recuperável.

 Bens diversos
Estes bens estão registrados pelo seu valor de custo, expressos conforme o procedimento descrito
na nota 4.4.
A depreciação dos bens é calculada com base na vida útil do bem expresso em meses, depreciandose de forma completa no mês de alta dos bens e não depreciando-se no mês de baixa.
O valor residual dos bens, considerados no seu conjunto, não supera seu valor recuperável.
 Intangível


Na conta “Diferenças por resoluções judiciais - Não dedutíveis para a determinação da
Responsabilidade Patrimonial Computável - Valor de Origem”, registra-se através da diferença
entre o saldo da moeda estrangeira de origem convertido pela taxa cambial aplicada na
liquidação dos mandados de segurança pagos e o valor contabilizado conforme as normas
vigentes na data de liquidação (conversão para pesos ao valor de $ 1,4 por cada dólar ou o seu
equivalente em outras moedas acrescido da aplicação do CER).
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o valor registrado era R$ 102.052 e R$ 98.094,
respectivamente e, de acordo com o critério definido oportunamente pelo Banco, foi amortizado
em sua totalidade, sendo reconhecido no resultado até o exercício findo em 31 de dezembro de
2007.
Desta forma, para os casos pendentes de resolução, o Banco estima um valor adicional entre
sua atualização de acordo com a decisão judicial mencionada na nota 4.5.u. e seu valor contábil,
registrado diretamente no resultado.
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Na conta “Diferença por dolarização de depósitos judiciais – dedutíveis para a determinação da
Responsabilidade Patrimonial Computável – Valor de Origem”, conforme o disposto na
Comunicação “A” 4686 do BCRA de 4 de julho de 2007 registra-se a diferença existente entre o
valor equivalente em pesos considerando os depósitos judiciais em moeda original da imposição
e o valor contábil destes depósitos constituídos em moeda estrangeira que, em 5 de janeiro de
2002, foram subordinados pelo disposto na Lei N° 25 .561 e o Decreto N° 214/02.
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o valor registrado era de R$ 752 e R$ 722 de acordo com o
critério definido pelo Banco a amortização foi reconhecida no resultado. (Vide Nota 4.5.u)

 Lançamentos pendentes de classificação
Compreendem os lançamentos que, por motivo de organização administrativa ou pela natureza
especial da relação com terceiros, não foram classificadas diretamente nas contas correspondentes.
 Contas do patrimônio líquido
As contas de capital social foram mantidas por seu valor de origem.
 Contas de Compensação – de Derivativos
 Operações a Término sem Entrega do Ativo Subjacente: são valorizados de acordo a cotação do
ativo subjacente no MAE ao encerramento de cada exercício. As diferenças de cotação foram
registradas nos resultados de cada exercício.
 Operações de Permuta de Taxas de Juros (SWAPS de taxas): se registraram ao valor financeiro
sobre o qual o Banco acorda pagar ou cobrar uma taxa de juros fixa e cobrar ou pagar uma taxa
de juros variável. A diferença entre estas taxas foram registradas nos resultados de cada
exercício.
 Opções de Venda Lançadas sobre cupons de Boden 2012 e 2013: registraram aos valores de
câmbio dos bônus mais os juros e o CER apurados até encerramento de cada exercício.


Demonstração do resultado
As contas que compreendem operações monetárias ocorridas em cada exercício (receitas e
despesas financeiras, receitas e despesas dos serviços, classificação por inadimplência, despesas
administrativas e outras), foram contabilizadas conforme seus valores históricos com base em sua
apuração mensal.
As contas que refletem o efeito em resultados pela venda, baixa ou consumo de ativos não
monetários, foram contabilizados sobre a base dos valores desses ativos.
Os resultados gerados pelas participações em sociedades controladas foram contabilizados com
base nos resultados dessas sociedades.
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Imposto de renda e renda mínima estimada
O Banco determina o imposto de renda aplicando a taxa vigente de 35% sobre a base tributária do
cada exercício, sem levar em conta o efeito das diferenças temporárias entre o resultado contábil e o
tributário.
Adicionalmente determina o imposto de renda mínima estimado, o qual foi estabelecido para os
exercícios encerrados a partir de 31 de dezembro de 1998 pela Lei 25.063 pelo termo de dez
exercícios anuais. Atualmente, após sucessivas prorrogações, o mencionado encargo se encontra
vigente até 31 de dezembro de 2019. Este imposto é complementar ao imposto de renda, já que,
enquanto este último onera a utilidade tributária do exercício, o imposto diferido constitui uma
imposição mínima que onera a renda potencial de certos ativos produtivos com uma taxa de 1%, de
modo que a obrigação fiscal do Banco coincidirá com o maior de ambos os impostos. A mencionada
Lei prevê para o caso de instituições regidas pela Lei de Instituições Financeiras que as mesmas
deverão considerar como base tributável do ônus 20% de seus ativos registrados prévia dedução
daqueles definidos como não computáveis. Porém, se o imposto de renda mínima estimada exceder
um exercício fiscal ao imposto de renda, esse excesso poderá ser contabilizado como pagamento por
conta de qualquer excedente do imposto de renda mínima estimada que pudesse ocorrer em
qualquer um dos dez exercícios seguintes, uma vez que já estejam esgotados os direitos tributários
acumulados.
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco estimou imposto de renda sobre bases fiscais de R$
152.945 e R$ 107.025, respectivamente, que está registrado sob a descrição “Obrigações diversas” e
foram reconhecidas no resultado de cada exercício, sob a descrição do “Imposto de renda”. Esses
valores foram superiores aos correspondentes do imposto de renda mínima estimado para cada
exercício, motivo pelo qual não foi constituída uma provisão por esse item.



Indenizações por demissão
O Banco lança diretamente as despesas na conta de “Indenizações pagas”.

 Ações legais
Como consequência das medidas adotadas pelo Estado Nacional relacionadas com a pesificação
dos depósitos originalmente denominados em dólares e a reestruturação dos depósitos bancários
desde o início de 2002, uma quantidade importante de ações legais foram iniciadas por indivíduos e
Instituições legais contra as Instituições Financeiras, incluindo o Banco, baseadas em que estas
medidas violavam direitos constitucionais, entre outros.
Estes mandados de segurança tiveram como resultado uma significativa retirada de depósitos
dessas Instituições, já que as mesmas deveriam reembolsar depósitos reestruturados (na maioria,
depósitos em dólares antes da pesificação) ao tipo cambial livre, ao invés do valor contabilizado
conforme as normas vigentes na data de liquidação (conversão a pesos argentinos em um valor de $
1,4 por cada dólar ou o seu equivalente em outras moedas mais a aplicação do CER), o qual os
depósitos foram pesificados e registrados.
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De acordo com o mencionado na nota 4.5.n)1., o Banco registra na conta “Diferenças por resoluções
judiciais - não dedutíveis para a determinação da responsabilidade patrimonial computável - valor de
origem”, a diferença entre o saldo da moeda estrangeira de origem convertido pela taxa cambial
aplicada na liquidação dos mandados de segurança pagos e o valor contabilizado conforme as
normas vigentes na data de liquidação.
De acordo com o critério definido oportunamente pelo Banco, os valores mencionados foram
amortizados em sua totalidade o registro efetuado no resultado.
Assim mesmo, durante os anos 2006 e 2007, a Corte Suprema de Justiça da Nação (CSJN) emitiu
diferentes sentenças estabelecendo e declarando, tanto a metodologia do cálculo como o cálculo dos
pagamentos realizados com relação aos depósitos envolvidos.
Finalmente, mediante a Comunicação “A” 4686, de 4 de julho de 2007, em concordância com o
mencionado precedente, o BCRA dispôs que para o caso de os depósitos judiciais serem
considerados ao valor do depósito em moeda original convertida em pesos ao final de cada
exercício. No final do cálculo mencionado, os pagamentos parciais efetuados serão considerados
pela importância abonada em moeda estrangeira. Desta forma, se estabeleceu que as Instituições
Financeiras pudessem contabilizar como ativo a diferença resultante entre o mencionado cálculo e o
valor contábil do depósito (Vide Nota 4.5.n) 2).
4.6 Utilização de estimativas contábeis
A preparação das demonstrações financeiras requer que o Banco realize, em alguns casos,
estimativas para determinar os valores contábeis de ativos e passivos, bem com a exposição dos
mesmos, em cada data de apresentação de informação contábil.
Os registros realizados pelo Banco baseiam-se na melhor estimativa da probabilidade de ocorrência
de diferentes eventos futuros e, portanto, o montante final pode ser diferente dessas estimativas, que
podem ter um impacto positivo ou negativo em períodos futuros.
NOTA 5: Demonstração do Fluxo de Caixa e seus Equivalentes
As demonstrações do fluxo de caixa e seus equivalentes em 31 de dezembro de 2011 e 2010,
explicam as variações do caixa e seus equivalentes e para tal fim, foi considerado como caixa
unicamente o total da conta de “Disponível”.
Por outro lado não existem transações correspondentes às atividades de investimento ou de
financiamento que não afetem o caixa e que por sua relevância merecem ser expostos.
NOTA 6: Principais diferenças entre as normas contábeis do BCRA e as normas contábeis profissionais
vigentes na Argentina
As normas contábeis profissionais (NCP) vigentes na Cidade de Buenos Aires, Argentina, diferem-se
em alguns aspectos aos critérios de valorização e exposição das normas contábeis do BCRA. A
seguir detalham-se as principais diferenças entre as normas que o Banco identificou e considerou
significativas com relação às presentes demonstrações financeiras:
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6.1 Normas de valorização
As principais diferenças de valorização em 31 de dezembro de 2011 e 2010 são as seguintes:
Ajuste as Demonstrações Financeiras Individuais (segundo as NCP)

Conceito
a) Instrumentos emitidos pelo BCRA registrados
a valor de custo acrescido de rendimento

Patrimônio

Resultado

Aumento / Diminuição
31/12/11
31/12/10

Lucro / Perda
31/12/11
31/12/10

1.859

1.360

444

762

b) Aquisição de GPAT Companhia Financeira
S.A.

22.698

27.909

(6.337)

27.909

c) Imposto de renda diferido

39.072

27.604

10.354

2.322

56

(189)

253

282

63.685

56.684

4.714

31.275

d) Instrumentos financeiros derivativos
TOTAL

Ajuste as Demonstrações Financeiras Consolidadas (segundo as NCP)

Conceito
a) Instrumentos emitidos pelo BCRA registrados
a valor de custo acrescido de rendimento

Patrimônio

Resultado

Aumento /Diminuição
31/12/11
31/12/10

Lucro / Perda
31/12/11
31/12/10

1.859

1.372

432

774

b) Aquisição de GPAT Companhia Financeira
S.A.

22.698

27.909

(6.337)

27.909

c) Imposto de renda diferido

41.577

28.811

11.603

2.523

56

(190)

254

283

66.190

57.902

5.952

31.489

d) Instrumentos financeiros derivativos
TOTAL
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a) Instrumentos emitidos pelo BCRA registrados a valor de custo acrescido de rendimento
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco mantêm registrados nas contas “Títulos Públicos e
Privados – Instrumentos Emitidos pelo BCRA” e “Outros créditos por intermediação financeira –
BCRA”, posses registradas de acordo com ao mencionado na nota 4.5.b) 3.
De acordo com as NCP, estes ativos devem valorizar-se a seu valor justo.
b) Combinação de negócios
De acordo com as normas contábeis do BCRA, as aquisições de negócios são registradas de acordo
com o valor contábil da sociedade adquirida. Portanto, a diferença entre o custo do investimento e
seu valor de equivalência patrimonial na contabilidade da adquirente será registrada como ágio
(quando o custo do investimento for superior ao valor de equivalência patrimonial), ou deságio
(quando o custo do investimento for inferior ao valor de equivalência patrimonial), segundo
corresponder. No caso da contabilização deságio, a Comunicação "A" 3984 do BCRA estabelece
critérios específicos de amortização, que não podem superar a amortização máxima anual de 20%.
Segundo as NCP, as combinações de negócios são registradas com base no valor justo dos ativos
líquidos identificáveis na sociedade adquirida. Portanto, a diferença entre o custo do investimento e o
valor de mensuração dos ativos líquidos identificáveis, é registrada como ágio ou deságio, segundo
corresponder. No caso de registro deságio, esse valor será lançado em resultados, de acordo com a
evolução das circunstâncias específicas que lhe deram origem.
c) Imposto de renda diferido
O Banco determina o imposto de renda aplicando a taxa vigente sobre a base tributária prevista de
cada exercício, sem levar em conta o efeito das diferenças temporárias entre o resultado contábil e o
tributário.
De acordo com as NCP, o imposto de renda deve ser registrado seguindo o método do imposto
diferido, reconhecendo (como crédito ou débito), o efeito tributário das diferenças temporárias entre a
base contábil e a tributável dos ativos e passivos, e seu posterior lançamento nos resultados dos
exercícios, nos quais foram gerados, levando em conta também a possibilidade de utilização dos
prejuízos fiscais no futuro caso corresponda.
d) Instrumentos financeiros derivativos
O Banco registrou em 31 de dezembro de 2011 e 2010, contratos de operações de permutas de
taxas de juros (SWAPs de taxas) de acordo com as normas estabelecidas pelo BCRA, conforme
mencionado na Nota 4.5.q) 2.
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De acordo com as NCP, este tipo de instrumentos financeiros derivativos sem cotação devem ser
valorizados pelo seu valor justo, que neste caso pode ser estimado aplicando modelos matemáticos
que refletem a forma em que os interessados nestes contratos estabelecem seus preços e incluindo
em estes modelos dados confiáveis. Desta maneira, foi estimado um valor justo aplicável aos direitos
ou obrigações conferidos por um SWAP.
Se as NCP tivessem sido aplicadas, o patrimônio líquido da Entidade em 31 de dezembro de 2011 e
2010 teria aumentado em R$ 63.685 e R$ 56.684, respectivamente, no nível individual, e em R$
66.190 e R$ 57.902, respectivamente, no nível consolidado. Adicionalmente, os resultados dos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 teriam aumentado em R$ 4.714 e em R$
31.275, respectivamente, no nível individual, e teriam aumentado em R$ 5.952 e em R$ 31.489,
respectivamente, no nível consolidado.
6.2 Aspectos da apresentação


O Banco não é obrigado a divulgar informação por segmentos e resultado por ação.

 A Entidade não classifica seus ativos e passivos em circulantes e não circulantes de acordo com
o momento em que os primeiros podam ser convertidos em dinheiro ou equivalente, e de acordo
com o momento em que o pagamento dos últimos seja exigível, como estabelecido pelas NCP
em vigor.


A Entidade não apresenta provisão do imposto de renda liquida das antecipações de imposto.
Nos termos das NCP em vigor, as contas relacionadas devem ser expostas pelo valor líquido
quando sua compensação futura for legalmente possível e exista a intenção ou a obrigação de
realizar essa compensação.

 A Entidade não classifica os resultados em ordinários e extraordinários, como exigido pelas NCP
em vigor.


A Entidade registrou na rúbrica Participações em Outras Sociedades o deságio (relativo á
adquisição da GPAT Companhía Financeira S.A.). Em conformidade com as NCP, esse conceito
deve ser exposto na rúbrica Deságio.



Há diferenças entre a divulgação requerida pelas NCP e as informações divulgadas pela
Entidade na demonstração do fluxo de caixa e seus equivalentes, elaborada de acordo com as
normas específicas aplicáveis às entidades financeiras.

 A Entidade apresenta como informações complementares (anexos) as informações
especificamente estabelecidas pelo BCRA, que não incluem todos os requerimentos de
exposição das NCP.
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NOTA 7:

Detalhe dos componentes das contas “Outros / (as)” com saldos superiores a 20% do total
das respectivas contas
31/12/11

Contas dos Balanços Patrimonias
A. Outros créditos
Anticipação de impostos
Depósitos em garantia
Devedores diversos
Adiantamentos
Outros
B. Outras Obrigações por Intermediação Financeira
Consumos a pagar operações de crédito e débito
Ordenes de pagamento comercio exterior
Retenções de impostos
Cobranças e outras operações por conta de terceiros
Linhas BID 1.640/OC-AR y 1.798/OC-AR
Outras

C. Outras Obrigações
Impostos a pagar
Remunerações, encargos sociais e retenções a pagar
Credores diversos
Outras

D. Contas de compensação- De Controle Devedoras
Outros valores em custódia
Valores a receber
Valores a debitar
E. Contas de compensação- De Controle Credoras
Créditos otorgados não utilizados
Outras
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31/12/10

81.995
35.826
21.611
9.681
26.432
175.545

104.530
26.544
16.520
6.078
18.859
172.531

161.281
86.094
36.408
16.179
5.382
11.980
317.324

89.128
63.099
26.964
11.445
4.606
7.452
202.694

185.957
49.168
33.904
1.811
270.840

132.128
33.739
20.126
1.660
187.653

1.457.118
133.973
79.822
1.670.913

1.160.829
108.961
65.898
1.335.688

622.287
1.818
624.105

359.922
972
360.894
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Contas das Demonstrações dos Resultados

31/12/11

F. Despesas por Serviços
Gastos cartões de crédito
Gastos de caixas eletrônicas
Imposto sobre as receitas brutas
Outros
G. Outras Receitas
Ganho por venda de bens de uso
Ajustes e juros por Outros Créditos
Outras
H. Outras Despesas
Doações
Despesas por créditos recuperados
Imposto sobre a receita bruta
Impostos sobre bens pessoais dos acionistas
Outras

31/12/10

24.725
17.106
15.024
586
57.441

19.309
11.275
12.102
643
43.329

11.011
3.575
10.157
24.743

7.088
2.705
7.089
16.882

1.714
1.879
490
5.163
9.246

825
1.135
2.799
3.204
1.729
9.692

NOTA 8: Bens de Disponibilidade Restringida
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a Entidade tinha as seguintes bens de disponibilidade
restringida:
Concepto
Outros Créditos por Intermediação Financeira
-

31/12/11

BCRA - Contas especiais de garantia pelas operatórias
vinculadas com as câmaras eletrônicas de compensação
Títulos públicos afetados em garantia das operações
compensadas a prazo - MAE

Total Outros Créditos por Intermediação Financeira
Créditos Diversos
-

Depósitos em garantia - administradoras de cartões de crédito
Títulos Públicos e Empréstimos Garantidos em garantia Línea de Empréstimo BID - Programa Global de Crédito a
Micro, Pequena e Médias Empresas
Depósitos efetuados em garantia de demandas judiciais
Depósitos em garantia - Outros
Total Créditos Diversos
TOTAL

29

31/12/10

114.618

76.575

54.748

917

169.366

77.492

19.573

11.828

15.463
148
778
35.962
205.328

14.026
339
481
26.674
104.166
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NOTA 9: Provisões
A seguir, descrevemos as contingências provisionadas pelo Banco, para atender às contingências de
provável ocorrência:
Descrição
Contingências trabalhistas e legais
Diferenças por dolarização de depósitos judiciais Com. “A” 4686
Obrigações eventuais
Outras
TOTAL

31/12/11
26.934
719
85
1.451
29.189

31/12/10
27.763
625
113
28.501

NOTA 10: Operações com Sociedades Artigo 33 Lei 19.550
A seguir os saldos que o Banco mantinha com sua sociedade controladora e suas sociedades
controladas e coligadas em 31 de dezembro de 2011 e 2010:
31/12/11

31/12/10

Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Outros créditos - devedores diversos
Depósitos - contas correntes
Depósitos - conta corrente especial
Contas de compensação - valores em custódia

94
879
494
1.631

19
575
142
70.197

Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente de F.C.I.
Outros créditos – devedores diversos
Depósitos – contas correntes
Depósitos – conta corrente especial
Contas de compensação valores em custódia

125
427
2.070

43
427
-

-

83

24
2
2
24

128
1
2
128

108.841
16.028

83
52.817
12.984

Banco Patagonia (Uruguai) S.A.I.F.E.
OCIF – Devedoras por venda de títulos públicos a vista a
liquidar
OCIF – Compra de títulos públicos a vista a liquidar
Depósitos – Contas correntes
Depósitos – Conta corrente especial
OOIF – Credores por compra de ítulos públicos a vista a
liquidar
OOIF – Vendas de títulos públicos a vista a liquidar
Contas de compensação – Valores em custódia
Contas de compensação - Garantias recebidas
GPAT Companhia Financeira S.A. (Vide nota 3)
Empréstimos – Outros financiamentos a instituições financeiras
locais
OCIF – Obligações negociáveis sem cotização
Depósitos – Contas correntes
OOIF – Comissões apurados a pagar
Contas de Compensação – Valores em custódia

30

106.396
18.399
1.232
329
1.606

1.333
95
24.116
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31/12/11
Banco Do Brasil S.A.
Disponibilidades - Entidades financeiras e correspondentes
Depósitos – Setor Financeiro
OOIF – Bancos e Organismos Internacionais
Contas de Compensação – Valores em Custódia
Contas de Compensação – Garantías Recebidas
Contas de Compensação – Valores a Receber
Contas de Compensação – Responsabilidades por Operações
do Comercio Exterior
Contas de Compensação – Créditos Documentários

31/12/10

12.522
732
22.870
1
1.096
2.244

-

3.463
87

-

Os resultados gerados em 31 de dezembro de 2011 e 2010, com sua sociedade controladora e suas
sociedades controladas e coligadas são os seguintes:
31/12/11

31/12/10

Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Despesas Financeiras - Juros por depósitos
Despesas por Serviços - Comissões
Receitas diversas

58
315

2
28
180

Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente de F.C.I.
Despesas Financeiras - Juros por depósitos
Receitas diversas

630

1
400

1

2

1

6

1.714

-

5.148

94

1.871
1.569

243
594
952

47

-

Banco Patagonia (Uruguai) S.A.I.F.E.
Receitas por Serviços - Comissões
GPAT Companhia Financeira S.A (Vide nota 3)
Receitas Financeiras -Juros com adiantamentos
Receitas Financeiras - Resultados por Obligaciones
Negociables
Receitas Financeiras -Juros com empréstimos interfinanceiros
para entidades locais
Receitas Financeiras -Juros com financiamentos para
entidades locais
Receitas por Serviços - Comissões
Despesas por Serviços - Comissões
Banco Do Brasil S.A.
Juros por outros financiamentos para entidades financeiras

Com relação a participação do Banco nas sociedades controladas, a mesma é apresentada na nota 1
das demonstrações financeiras consolidadas.
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NOTA 11: Capital Social


Estado do Capital Social
Em 20 de julho de 2007, no contexto do aumento do capital social aprovado pela Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária dos Acionistas do Banco Patagonia S.A., do dia 24 de abril de 2007, as
ações do Banco começaram a ser negociadas na Bolsa de Comércio de Buenos Aires (BCBA) e na
Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) sob a forma de Certificados de Depósito em Brasil
(“BDRs”). A CNV mediante Disposição no. 1.373, autorizou a Caixa de Valores S.A. a lavrar o
Registro de Ações do Banco.
Em 23 de julho de 2007, o Conselho de Administração do Banco Patagonia S.A. para fins de
inscrição do aumento de capital social no Registro Público de Comércio da Cidade Autônoma de
Buenos Aires, resolveu aprovar um valor máximo subscrito da emissão de ações classe “B” no VN de
75.000.000 ações.
O capital social do Banco ficou representado por 748.155.678 ações, das quais 22.768.818 em ações
Classe “A” e 725.386.860 em ações classe ”B”, sendo ambas as classes escriturais, de V$N 1 e um
voto cada uma.
Em 14 de agosto de 2007, este aumento de capital social foi inscrito no Registro Público do
Comércio da Cidade Autônoma de Buenos Aires sobre o no. 13.424 do livro 36 da Sociedade por
Ações.
As ações Classe “A” representam a participação da Província de Rio Negro, e as ações Classe “B”
representam o capital privado.



Redução do Capital Social
Em 9 de março de 2010, o Conselho de Administração da Entidade aprovou a proposta de redução
de capital social em R$ 12.588, por cancelamento de VN 28.890.941 ações ordinárias classe "B"
escriturais, de V$N $ 1 cada e um voto por ação, em tesouraria pelas aquisições realizadas nos
termos do Programa de aquisição de ações próprias implementado pela Entidade no período
envolvido entre 31 de julho de 2008 e 9 de dezembro de 2009.
Em 23 de abril de 2010, a Bolsa de Comércio de Buenos Aires autorizou a referida redução de
capital e, em 19 de julho de 2010, essa redução foi aprovada por unanimidade pela Assembléia
Extraordinária de Acionistas do Banco.
Em 02 de fevereiro de 2011, a Comissão Argentina de Valores Mobiliários (CNV) resolveu através da
Resolução N° 16.150 cancelar parcialmente a autoriz ação da oferta pública devidamente outorgada
em favor da Entidade no valor de V$N 28.890.941, correspondente à redução do capital social e em
31 de dezembro de 2011 a BCBA dispôs cancelar a autorização oportunamente outorgada para sua
cotação.
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Finalmente, em 19 de julho de 2010, o capital social da Entidade era representado por 719.264.737
ações, das quais 22.768.818 são ações Classe "A" e 696.495.919 são ações Classe "B", ambas as
classes escriturais, com valor nominal de $ 1 cada e um voto por ação.
NOTA 12: Programa Global de Emissão de Obrigações Negociáveis
O Banco mantém vigente um programa global para a emissão de Obrigações Negociáveis por um
valor máximo em circulação em qualquer momento de até U$S 150.000 milhares, aprovado pela
Assembléia de Acionistas, de 27 de fevereiro de 1996 e pela CNV através do certificado no. 115, de 4
de junho de 1996 com vencimento de seis meses a vinte anos a partir da data de emissão.
Através do referido programa, o Banco emitiu uma série de obrigações negociáveis subordinadas pelo
valor de U$S 80.000 aprovado pela Assembléia de Acionistas, de 27 de junho de 2000 e pela CNV
através do certificado n° 271, de 15 de agosto de 2 000 e emitidas em 27 de março de 2000 com
vencimento em 10 anos a partir da data citada.
Em 27 de setembro de 2010 foi registrada a amortização final dessa série, por cancelamento de USD
16.000, correspondentes à última parcela de capital. A taxa vigorante para o 20.º e último semestre de
pagamento de juros foi 2,6375% nominal anual.
O Conselho de Administração da Instituição decidiu que os fundos provenientes desta colocação
integrem o capital de trabalho no país, isto é, que se incorporem à estrutura de recursos do Banco.
Na data de emissão destas demonstrações financeiras, não esta vigente a emissão de obrigações
negociáveis no âmbito do programa acima referido.
NOTA 13: Instrumentos Financeiros Derivativos
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco mantinha os seguintes instrumentos financeiros
derivativos:


Operações a prazo - futuros: inclui as operações de compras e vendas a prazo de moeda estrangeira
e taxa BADLAR sem entrega do ativo subjacente. Estão avaliadas pelos seus valores de cotação
vigentes na data de encerramento de cada período ou exercício, conforme aplicável, no Mercado
Aberto Eletrônico e são realizadas pelo Banco com o objetivo de intermediação por conta própria. Em
31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco registrou resultados nos valores de R$ 3.127 e R$ (7.917)
respectivamente, gerados nas operações de moeda estrangeira e de R$ 6 e R$ (6), respectivamente,
nas operações da taxa BADLAR.

 Opções de venda Boden: inclui o valor representativo das obrigações eventuais assumidas pelo
Banco derivadas das opções de venda lançadas sobre os cupons de capital e renda dos Instrumento
do Governo Nacional em dólares Boden 2012 e Boden 2013 previstos no Decreto 905/02 e 1836/02,
correspondente aos clientes que tenham solicitado a mencionada opção. Estão valorizadas pelo seu
valor técnico no encerramento de cada período ou exercício, conforme aplicável.
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Operações compromissadas de Ativos e Passivos - fordwards: inclui as operações compromissadas
ativos e passivos sobre títulos públicos nacionais pendentes de liquidação. Estão valorizadas de
acordo a nota 1.4.i) 1. e 2., e são efetuadas pelo Banco com o objetivo de intermediação por conta
própria. Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco registrou ganho pelos valores de R$ 11.302 e
R$ 7.654, respectivamente.

 Operações de Permuta de Taxas de Juros em Pesos vigentes:
Com o BCRA: inclui um contrato com direito a perceber mensalmente o diferencial positivo entre a
taxa de juros BADLAR estabelecida pelo BCRA e uma taxa fixa de 15% nominal anual, aplicado
sobre um total de valores nocionais de R$ 4.357.000. Em caso de que o diferencial de taxas for
negativo, o Banco terá a obrigação de abonar a diferença. As operações encontram-se reguladas
pela Comunicação “A” 4776 e complementares do BCRA e em 31 de dezembro de 2011, o Banco
outorgou financiamentos em pesos e com taxa fixa por um montante equivalente ao valor nacional
do contrato.
Com Instituições Financeiras: inclui os contratos com direito a registrar mensalmente o diferencial
positivo entre a taxa de juros BADLAR estabelecida pelo BCRA e a taxa nominal anual fixa de juros
acordados para cada operação. Se o diferencial de taxas for negativo, o Banco terá a obrigação de
abonar a diferença. Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 o Banco possui um contrato pelo montante
equivalente ao valor nocional R$ 2.178.500 e R$ 2.094.000.
Encontram-se registradas nas contas “Contas de compensação devedoras – de Derivativos –
Permuta de Taxas de Juros” e “Contas de compensação credoras – de Derivativos – Contas
derivativas credoras por Contrapartida” e estas operações geraram uma perda em 31 de dezembro
de 2011 e 2010 de R$ 156 e R$ 633, respectivamente.
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NOTA 14: Atividades Fiduciárias
O Banco assinou uma série de contratos com outras sociedades, através dos quais foi designada
fiduciária de certos fundos de investimento em direitos creditórios. Nos mesmos, foram recebidos
principalmente direitos creditórios como ativo.
Em 31 de dezembro de 2011, o Banco administra os seguintes grupos financeiros de oferta pública:

Nome do fundo

Originador

Data
Contrato

Ativos em
30/09/11

Direitos creditórios

Patrimônio
Líquido em
30/09/11

Banco Piano XVII

Banco Piano S.A.

05/07/10

(*) 368

Empréstimos pessoais

Banco Piano XVIII

Banco Piano S.A.

04/10/10

Empréstimos pessoais

Banco Piano XIX
Banco Piano XX
Banco Piano XXI
Banco Piano XXII
Cetrogar X
Cetrogar XI

Banco Piano S.A.
Banco Piano S.A.
Banco Piano S.A.
Banco Piano S.A.
Cetrogar S.A.
Cetrogar S.A.

07/12/10
15/03/11
13/06/11
02/09/10
11/11/10
28/06/11

2.968
4.662
22.026
23.772
27.367
1.609
7.842

CMR Falabella XXIV

CMR Falabella

17/11/10

21.282

CMR Falabella XXV

CMR Falabella

01/02/11

28.106

CMR Falabella XXVI

CMR Falabella

15/04/11

22.478

CMR Falabella XXVII

CMR Falabella

09/06/11

40.016

CMR Falabella XXVIII

CMR Falabella

05/08/11

58.983

GMAC I
GMAC II
GMAC III

GMAC Compañía Financiera S.A.
GMAC Compañía Financiera S.A.
GMAC Compañía Financiera S.A.
Inversora Bolívar S.A. y
Baldovinos S.A., IRSA Inversiones
y Representaciones S.A.

05/09/08
12/12/08
20/02/09

789
3.274
637

17/12/01

264

Lucaioli V

Casa Humberto Lucaioli S.A.

05/05/11

6.714

Serie Ribeiro XXXVII

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

23/02/10

507

Empréstimos de varejo

409

Serie Ribeiro XXXVIII

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

16/04/10

891

Empréstimos de varejo

711

Serie Ribeiro XXXIX

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

13/08/10

3.473

Empréstimos de varejo

3.029

IRSA I

Empréstimos pessoais
Empréstimos pessoais
Empréstimos pessoais
Empréstimos pessoais
Empréstimos pessoais
Empréstimos pessoais
Empréstimos gerados pela utilização
dos cartões de crédito
Empréstimos gerados pela utilização
dos cartões de crédito
Empréstimos gerados pela utilização
dos cartões de crédito
Empréstimos gerados pela utilização
dos cartões de crédito
Empréstimos gerados pela utilização
dos cartões de crédito
Empréstimos sobre automotores
Empréstimos sobre automotores
Empréstimos sobre automotores
Créditos pessoal e imobiliários com
garantia hipotecaria
Empréstimos para consumo
garantidos com promissória

2.466
3.325
7.194
4.194
4.320
1.162
1.233
71
2.296
394
107
3.722

Serie Ribeiro XL

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

29/09/10

3.735

Empréstimos de varejo

3.303

Serie Ribeiro XLI

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

24/11/10

8.602

Empréstimos de varejo

7.916
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Nome do fundo
Serie Ribeiro XLII
Serie Ribeiro XLIII
Serie Ribeiro XLIV
Serie Ribeiro XLV
Serie Ribeiro XLVI
Serie Ribeiro XLVII
Serie Ribeiro XLVIII

Originador
Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.
Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.
Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.
Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.
Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.
Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.
Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

Data
Contrato
13/01/11
10/03/11
04/04/11
02/05/11
02/06/11
11/07/11
30/08/11

Ativos em
30/09/11

TOTAL

12.655
14.869
13.345
13.943
26.140
25.111
36.422

Direitos creditórios
Empréstimos de varejo
Empréstimos de varejo
Empréstimos de varejo
Empréstimos de varejo
Empréstimos de varejo
Empréstimos de varejo
Empréstimos de varejo

Patrimônio
Líquido em
30/09/11

11.252
11.094
10.723
8.946
9.984
7.715
9.431

432.845

(*)

Segundo demonstrações financeiras de liquidação em 31/08/11.

(1)

Vide nota 3.

Fundos de investimento em direitos creditórios autorizados pela CNV, cujas demonstrações financeiras
são exigíveis após 31/12/11
Fiduciário
Financeiro

Fiduciário

Data Contrato

Ativo Fiduciário

Banco Piano XXIII

Banco Piano S.A.

04/11/11

Empréstimos pessoais

CMR Falabella XXIX

CMR Falabella

22/09/11

CMR Falabella XXX

CMR Falabella

25/11/11

Serie Ribeiro XLIX

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

14/10/11

Empréstimos de varejo

Serie Ribeiro L

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

18/11/11

Empréstimos de varejo

Serie Ribeiro LI

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

13/12/11

Empréstimos de varejo

Empréstimos gerados pela utilização dos cartões
de crédito
Empréstimos gerados pela utilização dos cartões
de crédito

Fundos de investimento em direitos creditórios privados
Nome do fundo

Originador

Data Contrato

Metro

Pedro López e Hijos S.A.

10/09/02

Inmobiliario Balbín 4100 (*)

Novecento Emprendimientos
S.R.L.

02/07/07

(*) Nos termos do contrato, foi realizada liquidação em 28.02.2011.
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Fundos de investimento em direitos creditórios – de Garantia
Nome do Fundo

Originador

Data Contrato

Bogar Clase I Serie II

Provincia de Río Negro

11/06/09

Bogar Clase II Serie I

Provincia de Río Negro

26/12/03

Bogar Clase II Serie II

Provincia de Río Negro

11/06/09

Direito creditório
Porcentagem da arrecadação diária dos impostos
provinciais
Porcentagem da arrecadação diária dos impostos
provinciais
Porcentagem da arrecadação diária dos impostos
provinciais

O Banco atua como administrador dos fundos descritos acima, não respondendo em nenhum caso
com seu patrimônio pelas obrigações contraídas na liquidação dos fundos; esta só será satisfeitas
com, e até, o valor dos direitos creditórios e a liquidação dos mesmos. Adicionalmente, o administrador
não poderá oferecer em garantia os diretos creditórios ou dispor destes além dos limites estabelecidos
nos respectivos contratos dos fundos.
As comissões recebidas pelo Banco em sua atuação como administrador são calculadas sob os termos
dos respectivos contratos.
NOTA 15: Sociedade Custodiante de Fundos de Investimento
Atendendo as disposições do artigo 32 do capítulo XI. 11 do texto consolidado das normas da CNV
informam-se o valor total sob custódia da carteira em 31 de dezembro de 2011, dos seguintes
Fundos de Investimento no qual ao Banco atua como sociedade custodiante:
Denominação
Depósitos
154.269
Lombard Renta en pesos Fondo Comun de Inversión
59
Fondo Nueva Renta en Dólares Fondo Comun de Inversión - a)
135
Fondo Comun de Inversión Lombard Acciones
4.048
Fondo Comun de Inversión Lombard Renta Fija
4.127
Fondo Comun de Inversión Lombard ahorro
9.678
Lombard Capital F.C.I.
Total
172.316

Outros
18.102
1.986
15.951
32.904
68.943

Total Ativo
172.371
59
2.121
19.999
4.127
42.582
241.259

Liquidação de Fundos de Investimento
Em 7 de outubro de 2005, Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente Fundos Comuns de
Investimento e Banco Patagonia S.A. (sociedades gerente e depositaria respectivamente)
aprovaram iniciar o processo de liquidação do “Fundo Nuevo Renta em Dólares Fundo Comúm
de Imvestimento” e do “Fundo Comum de Investimento Lombard Renta Fija Premium” segundo a
normativa estabele cida pela RG N° 439/03 da CNV. E m 25 de abril de 2006, a CNV notificou a
resolução de não autorizar o inicio do processo de liquidação, devido à existência de ações
judiciais iniciadas pela quota-participantes dos citados fundos, pendentes de resolução no âmbito
judicial. Portanto a partir desta data os Fundos, antes citados, foram habilitados somente para
receber resgates. Na data de emissão das presentes Demonstrações Financeiras, a situação de
cada um dos fundos é a seguinte:
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a)

Fondo Nueva Renta en Dólares Fondo Comun de Inversión
Em 28 de março de 2011, as sociedades administradora e custodiante aprovaram reiniciar o
processo de liquidação do fundo, em decorrência da existência de resoluções judiciais que
estabelecem que as ações judiciais iniciadas pelos cotistas não constituem um impedimento
para que a CNV autorize a liquidação do mesmo.
Neste sentido, na data de emissão das presentes Demonstrações Financeiras, a sociedade
gerente iniciou junto à CNV os procedimentos necessários para proceder a liquidação do mesmo.

b)

Fondo Comun de Inversión Lombard Renta Fija Premium
Em 5 e 19 de julho de 2010, as sociedades custodiante e administradora, respectivamente,
aprovaram o início da liquidação do "Fundo Común de Inversión Lombard Renta Fija Premium" e
o requerimento à CNV para aprovar essa liquidação, já que as ações judiciais pendentes de
resolução tenham sido concluídas e não foram movidas ações novas. Portanto, do dia 21 de
julho de 2010, foram suspensas as operações no referido fundo.
Em 08 de setembro de 2010, a Resolução n.º 16406 da CNV aprovou o início do processo de
liquidação do fundo. Em 20 de setembro de 2010, foi encerrado o processo de realização de
ativos do fundo, sendo levantado o balanço final de liquidação.
Em 20 de dezembro de 2010, finalizou a etapa de pagamento total em favor dos quotistas e, em
29 de dezembro de 2010, foi realizado o resgate das quotas remanescentes, ficando assim
encerrado o processo de liquidação do fundo.
Finalmente, em 14 de abril de 2011 foi solicitado à CNV o cancelamento e a baixa do citado
fundo dos registros dessa entidade.
Na data de emissão destas demonstrações financeiras, a referida agência ainda não tinha
emitido seu parecer.

NOTA 16: Sistema de Seguro de Garantias de Depósitos
Através da Lei n° 24.485 e do Decreto no 540/95, cr iaram o obrigação do Sistema de Seguro de
Garantia dos Depósitos, onde designaram-se as características de ser limitado, obrigatório e oneroso,
com o objetivo de cobrir os riscos de depósitos bancários, de forma subsidiária e complementar ao
sistema de privilégios e proteção de depósitos estabelecidos pela Lei de Instituições Financeiras.
A mesma dispôs a constituição da sociedade de Seguro de Depósito S.A (SEDESA), com o objetivo
exclusivo de administrar o Fundo de Garantia dos Depósitos, cujos acionistas, conforme as
modificações introduzidas pelo Decreto n° 1292/96 s ão do BCRA, com uma ação no mínimo e os
fiduciários dos contratos de fideicomissos constituídos pelas Instituições Financeiras na proporção que
o BCRA determinar para cada uma em função de suas contribuições ao Fundo de Garantia dos
Depósitos. Em agosto de 1995, foi constituída essa Sociedade na qual a Instituição participa com
3,9411% do capital social de acordo com as porcentagens difundidas pela Comunicação “B” 9765 do
BCRA em 9 de fevereiro de 2010.
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Estão abrangidos os depósitos em pesos e em moeda estrangeira constituídos nas instituições
participantes sob a forma de conta corrente, conta de poupança, prazo fixo ou outras modalidades que
o BCRA determinar, que atendam os requisitos estabelecidos no Decreto n° 540/95 e os demais que
sejam determinados pela Autoridade de aplicação.
Não estão abrangidos: a) os depósitos de instituições financeiras, incluindo os certificados de prazo
fixo adquiridos por negociação secundária; b) os depósitos realizados por pessoas vinculadas, direta
ou indiretamente, a Instituição conforme as pautas estabelecidas ou que o BCRA estabelecer no futuro;
c) os depósitos a prazo fixo de títulos valores, aceitações ou garantias; d) os depósitos constituídos
depois de 1º de julho de 1995, sobre os quais tiver sido acordada uma taxa de juros superior em dois
pontos percentuais anuais à taxa de juros passiva para prazos equivalentes do BCRA correspondente
ao dia anterior ao da imposição. O BCRA poderá modificar a taxa de referência estabelecida neste
inciso; e) os outros depósitos que para o futuro a Autoridade de aplicação exclua.
NOTA 17: Contribuição ao Instituto de Serviços Sociais Bancários
A contribuição estabelecida no artigo 17, inciso “f” da Lei Nº 19.322, de 2% sobre as receitas e
comissões recebidas pelas Instituições Financeiras, foi reduzida para 1% a partir de 1º de julho de
1996 até 1º de julho de 1997, data a partir da qual ficou suprimida (Decreto n° 263 e 915 de 20 de
março e 7 de agosto de 1996, respectivamente).
Diante do mandado de segurança apresentado pela Associação Bancária Argentina, a fim de que seja
declarada a inconstitucionalidade dos citados decretos, a Câmara Nacional de Apelações em Matéria
Contenciosa Administrativa Federal, resolveu revogar a decisão mencionada de origem, deferiu o
mandado de segurança e declarou a ilegalidade de ambos os decretos.
Posteriormente, datado de 4 de novembro de 1997, a CSJM declarou improcedente o recurso
extraordinário interposto pelo PEM contra a mencionada decisão da Câmara Nacional de Apelação em
Matéria Contenciosa Administrativa Federal por questões formais (sem se pronunciar sobre a questão
de fundo debatida). A partir das resoluções citadas iniciaram-se diferentes ações judiciais e
extrajudiciais por parte da Obra Social Bancária Argentina (OSBA), visando restituir as contribuições.
Esta situação afetou o sistema financeiro em seu conjunto, que derivaram nas correspondentes
respostas por parte das Instituições Financeiras.
Sem prejuízo do mencionado anteriormente, em 24 de novembro de 2003, pelo Banco Patagonia
Sudameris S.A. (hoje Banco Patagonia S.A.) e em 3 de janeiro de 2005 pelo ex-Lloyds TSB Bank plc,
Filial Argentina, o Banco celebrou vários acordos extrajudiciais com a OSBAcom o duplo propósito de
minimizar qualquer contingência derivada das reclamações antes mencionadas e obter para os
empregados do Banco filiados a essa Obra Social importante melhorias na qualidade das prestações
recebidas.
NOTA 18: Requerimento da CNV para agir como Agente do Mercado Aberto
De acordo com o requerido pela Resolução Geral no. 368/01 e complementares da CNV, as
instituições financeiras autorizadas pelo BCRA estão isentas de cumprir os requisitos sobre
patrimônio líquido mínimo e contrapartidas fixadas por estas normas. Portanto, o Banco está
abrangido pela exclusão, por cumprir com os requisitos patrimoniais exigidos pelo BCRA.
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NOTA 19: Integração de disponível mínimo
Inclui-se a seguir os conceitos requeridos pelo Banco para a integração de exigência de disponível
mínimo, de acordo com o disposto pelas normas do BCRA em 31 de dezembro de 2011 e 2010:
Conceito
Disponível
Caixa
Caixa em empresa transportadora de valores
BCRA - conta corrente

31/12/11

Outros créditos por intermediação financeira
BCRA - contas especiais de garantia
Total

31/12/10

246.621
201.419
404.510

113.248
89.170
306.946

114.618
967.168

76.575
585.939

NOTA 20: Restrição para distribuição dos resultados
Nos termos das disposições do BCRA, 20% dos lucros do exercício deve ser alocado para constituição
da reserva legal. Portanto, a próxima Assembléia de Acionistas deverá aplicar 53.351 de Resultados não
distribuídos para aumentar o saldo dessa reserva.
De acordo com o requerido pela Lei n.º 25.063, os dividendos que sejam distribuídos, em dinheiro ou em
espécie, em excesso dos rendimentos tributários acumulados no encerramento do exercício imediato
anterior à data de pagamento ou distribuição, estarão sujeitos a uma retenção de 35%, em conceito do
imposto de renda, com caráter de pago único e definitivo. O lucro a ser considerado em cada exercício
será o resultante de subtrair da renda tributária, o imposto pago pelo(s) exercício(s) fiscal(is) de origem
da renda que é distribuída, ou a parcela proporcional correspondente, e adicionar os dividendos ou
ganhos provenientes de outras sociedades de capital, não computados na determinação desse lucro
no(s) mesmo(s) período(s) fiscal(is).
Por meio da Comunicação “A” 5072 e complementares, o BCRA estabeleceu o procedimento de caráter
geral para proceder à distribuição de lucros. De acordo com esse procedimento, só poderá ser efetuada
distribuição com a autorização expressa do BCRA e então só quando não se registrarem assistências
financeiras da referida entidade por iliquidez ou deficiências de integralização de capital mínimo ou
exigências de disponível mínimo, entre outras condições prévias que também devem ser cumpridas.
Só poderão ser distribuídos lucros quando houver resultados positivos após deduzir extra contabilmente
dos resultados não distribuídos, entre outros conceitos, os valores correspondentes ás reservas legal e
estatutária de constituição exigível, a diferença líquida positiva entre o valor contábil e o valor
determinado pela Entidade para o caso de instrumentos de dívida púbica e/ou de regulação monetária do
BCRA, que não tiverem sua volatilidade publicada nem valor presente publicado pelo BCRA.
Finalmente, o BCRA através da Comunicação “A” 5073 introduziu ajustes nas regras de distribuição de
lucros, entre os quais estabelece que o valor máximo a ser distribuído não poderá superar o excesso de
integralização de capital mínimo considerando, para esse fim exclusivamente, ajuste incremental de 75%
sobre a exigência e deduzindo os ajustes acima mencionados.
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NOTA 21: Política de Gerenciamento de Riscos
Introdução
A Instituição está dirigido e administrado por um Conselho de Administração composto por nove
integrantes: um presidente, um vice-presidente 1° e um vice-presidente 2° e seis diretores titulares,
dos quais dois são independentes de acordo com a normativa vigente da C.N.V. O Conselho de
Administração tem a seu cargo a administração da Instituição e seus objetivos são, entre outros,
coordenar e supervisar, para que o funcionamento operativo responda aos objetivos institucionais,
promover o desenvolvimento dos negócios com eficiência, controle e produtividade, procurando gerar
uma cultura de melhora permanente nos processos administrativos e comerciais.
Adicionalmente, a Instituição conformou os seguintes comitês responsáveis pela implantação das
políticas definidas pela Direção:

−
−
−
−
−
−
−
−

- De Auditoria - BCRA
- De Auditoria - CNV
- De Banca Corporate
- De Grandes Empresas Superior ampliado
- De Grandes Empresas Superior
- De Grandes Empresas Sênior
- De Crédito de Instituições Financeiras
- De Crédito do Setor Público
- De Irregulares Pessoas Jurídicas
- De Controle e Prevenção de lavagem de Ativos
e Financiamento do Terrorismo

- De Qualidade
- De Segurança da informação
- De Tecnología da informação
- De Ética
- De Mercado de capitais
- De Direção
- De Negócios
- De Finanças
- De Risco Operacional
- De Risco Global

Os comitês citados se encontram sob a supervisão do Conselho de Administração da Instituição e
reportam ao presidente e vice-presidentes da mesma periodicamente. A participação do Conselho de
Administração nos assuntos mencionados precedentemente implica uma diminuição do risco de que
se produzam erros ou irregularidades significativas.
Existem riscos que são inerentes às atividades desenvolvidas pela Instituição e se administram
através de um processo de identificação, medição e controle constante dos mesmos, sujeito aos
limites e outros controles de risco. Os principais tipos de riscos que a Instituição está exposta são os
relacionados com o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado, o risco de taxa de juros e
o risco operacional.
A Entidade está implementando o processo para o gerenciamento integral de risco, conforme as
diretrizes sugeridas na Comunicação "A" 5203, em linha com as boas práticas bancárias
recomendadas pelo Comitê da Basileia.
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Em 31 de outubro de 2011, foi criada a Gerência Executiva de Gerenciamento de Risco, responsável
pelo gerenciamento integral dos riscos que afetam à Entidade e suas sociedades controladas, com
dependência funcional do Conselho de Administração, garantindo assim a sua independência das
áreas de negócios. Com o objetivo de identificar, avaliar, monitorar e mitigar os riscos significativos
existem as seguintes gerências:


Gerência de Riscos Financeiros: responsável pela gestão dos riscos de mercado, taxa, liquidez
e crédito;

 Gerência de Gerenciamento de Risco Operacional e Cumprimento Normativo: responsável de
supervisionar o cumprimento normativo, gerenciar os riscos operacionais e implementar as
políticas e procedimentos necessários para garantir o cumprimento das normas vigorantes em
matéria de controle e prevenção da lavagem de ativos e financiamento do terrorismo.
O Conselho de Administração, na reunião realizada em 12 de dezembro de 2011, aprovou a
conformação do Comitê de Risco Global, composto de um Vice-presidente, o Subgerente Geral da
Área de Operações e Tecnologia, o Subgerente Geral da Área de Administração e Finanças, e o
Gerente Executivo de Gestão de Riscos.


O Comitê é responsável de propor ao Conselho de Administração a estratégia para o gerenciamento
dos riscos de mercado, taxa, liquidez e crédito, como os limites globais de exposição a esses riscos.
Adicionalmente, monitorará as posições de cada risco e o cumprimento de políticas. O escopo de
suas funções incluirá tanto a Entidade quanto suas subsidiárias.
Abaixo descrevemos as políticas e processos para a identificação, avaliação, controle e mitigação
para cada um, dos principais riscos antes citados:
Risco de Crédito
O Conselho de Administração aprova a política de avaliação de crédito da Instituição, a fim de obter
um padrão para a geração de negócios procurando uma relação adequada entre o risco assumido e
a rentabilidade. A Instituição conta com manuais de procedimentos que contém as características e
objetivos seguidos:
 Manter uma adequada diversificação da carteira, por tipo de cliente e por setor econômico;
 Melhorar a utilização de ferramentas de análises e avaliação do risco que melhor se adequam ao
perfil do cliente;


Estabelecer pautas homogêneas para a concessão de empréstimos seguindo parâmetros
conservadores com base na solvência do cliente, seu fluxo de fundos e sua rentabilidade para o
caso das empresas, as receitas e patrimônio para o caso de indivíduos;

 Estabelecer limites às pessoas físicas para a concessão de créditos de acordo com seu
montante, propondo a existência de comitês específicos, que de acordo com seu âmbito de
influência, serão os responsáveis a definir os níveis de financiamento;
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Aperfeiçoar a qualidade do risco assumido, contando com garantias adequadas de acordo com o
prazo do empréstimo e o nível de risco envolvido;



Monitorar permanentemente a carteira de créditos e o nível de cumprimento dos clientes.

Risco de Liquidez
A fim de mitigar o risco de liquidez, configurado pela incerteza que pode estar exposta a Instituição,
enquanto a sua capacidade de honrar em tempo e forma os compromissos financeiros assumidos
com seus clientes, foi estabelecida uma política na matéria cujos aspectos mais significativos
detalhamos abaixo.
Com o intuito de minimizar os efeitos não desejados de situações de iliquidez provocadas pela
eventual retirada de depósitos e cancelamento de empréstimos interfinanceiros assumidos, a
Entidade mantém uma carteira de ativos de alta liquidez e tem como objetivo diversificar a estrutura
de passivos, referente a fontes e instrumentos. Nesse sentido o objetivo é captar fundos do maior
número de diferentes tipos de clientes e indústrias, oferecendo a maior diversidade de instrumentos
financeiros. Desta forma, a Instituição tem implantado uma série de políticas, incluindo o controle do
descasamento de moedas.
Em todo o caso, se houver crise de iliquidez, a Entidade desenvolveu plano de contingência no qual
são detalhadas as ações concretas que deverão ser implementadas.
Risco de Mercado
É o risco de perda que surge de flutuações adversas nas variáveis nos preços de mercado dos
ativos. Este risco é consequência de suas operações de empréstimo, comércio exterior e
investimentos. Com objetivo de medir este risco, a Instituição utiliza a metodologia de valor a risco
(“VaR”) conforme o estabelecido na normativa do BCRA. para a determinação da exigência de
capital mínimo por risco de mercado para aqueles ativos negociados habitualmente em mercados
institucionalizados.
Esta metodologia é baseada em métodos estatísticos que levam em conta as variáveis que podem
provocar uma mudança no valor das carteiras da Instituição, como por exemplo: tipos de câmbio,
cotação dos títulos e volatilidade. O VaR expressa o montante máximo de perda esperada com o
nível de confiança de 99% em 5 dias, se essa carteira manter-se invariável durante esse período,
considera-se esses efeitos as volatilidades determinadas por o BCRA. para cada ativo informados
mensalmente.
Em virtude da norma vigente, o BCRA exige requerimentos de capital para cobrir a perda esperada
determinada conforme a metodologia descrita em forma diária. O VaR da Instituição varia em função
da composição da carteira de ativos expostos ao risco de mercado.
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Risco de taxa de juros
O risco de taxa de juros é definido como a possibilidade de que ocorram alterações na condição
financeira da entidade, como resultado de flutuações nas taxas de juros, acarretando consequências
adversas na receita financeira líquida e em seu valor econômico. A Entidade revisa periodicamente o
análise de sensibilidade com relação a oscilações no nível de taxas de juros considerando as
posições dos ativos e passivos por segmento de moeda local e moeda estrangeira.
A Instituição calcula o risco por descasamento de taxa de juros, realizando uma análise de
sensibilidade que permite analisar qual é a mudança do seu valor patrimonial mediante um aumento
de um ponto na taxa de juros. Desta forma, se determina a perda potencial máxima no valor líquido
econômico da carteira de ativos e passivos considerando um horizonte de tempo de três meses com
99% de confiança e utilizando o modelo e os demais parâmetros estabelecidos pelo BCRA para a
determinação do requerimento de capital mínimo por risco de taxa de juros. A quantificação se faz
tendo em conta a variação da taxa de juros e os descasamentos em pesos e em dólares por
separado, tendo em conta os seguintes processos: até 30 dias, de 30 a 90 dias (processos mensais),
de 90 a 180 dias, de 181 a 1 ano e a partir de 1 ano.
A Instituição entende que uma mensuração apropriada do risco de taxa de juros permite aproveitar
as mudanças nas taxas de juros a curto prazo e paralelamente não acontecer descasamentos
excessivos que possam comprometer seus resultados.
Risco Operacional
A Entidade considera que é de fundamental dispor de um sistema de gestão para o Risco
Operacional, que deve pôr ênfase na identificação, avaliação e controle da exposição ao risco.
Nesse contexto, a Entidade implantou um sistema de gestão ajustado ás diretrizes estabelecidas
pelo BCRA na Comunicação “A” 4793. Adicionalmente, a Entidade possui, a partir de 01 de janeiro
de 2009, uma base de dados de eventos de risco operacional configurada de acordo com as
diretrizes estabelecidas na Comunicação "A” 4904 e complementárias. O BCRA através da
Comunicação "A” 5272, estabelece uma exigência de capital mínimo para este conceito, vigente a
partir do 1 de fevereiro de 2012.
O sistema de gestão de Risco Operacional é composto dos seguintes itens:


Estrutura organizacional: A partir de julho de 2008, a Instituição conta com a Gerencia de Risco
Operacional e Cumprimento Normativo e com um Comitê de Risco Operacional integrado pelas
principais autoridades da Instituição em matéria comercial, de operações e sistemas, de finanças
e da gerencia mencionada.

 Políticas: Em 31 de julho de 2008 o Conselho de Administração da Instituição aprovou as
políticas na matéria (“Política para a Gestão de Risco Operacional), no que se definem os
conceitos principais, funções e responsabilidades do Conselho de Administração, do Comitê de
Risco Operacional, da Gerencia de Risco Operacional e de todas as áreas atuantes na gestão
deste risco.
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Procedimentos: A Instituição conta com um procedimento de “Registro de Prejuízos
Operacionais” em que se estabeleceram as pautas para suas registrações contábeis, a partir da
abertura de rubricas contábeis específicas, permitindo assim incorporar de maneira automática
os prejuízos operacionais registrados nessas rubricas na correspondente base de dados.
Adicionalmente, a Instituição conta com um procedimento que estabelece as pautas para
confeccionar as auto avaliações de riscos e nos casos de riscos que excedem os níveis de
tolerância admitidos, diretrizes para estabelecer indicadores de riscos e planos de ação.

 Sistemas: : A Instituição conta com um sistema integral que permite a administração de todas
as tarefas relacionadas na gestão de risco: auto avaliações de risco, indicadores de risco e
planos de ação assim como também a administração da base de dados de perdas operacionais.
Abordando outra matéria, salienta-se que, em 29 de marco de 2010, o Conselho de Administração da
Entidade aprovou a “Política para a Gestão de Risco dos Ativos Informáticos”, que inclui as principais
definições, conceitos, funções e responsabilidades das diferentes áreas da gestão desse risco. Além
disso, é detalhada a metodologia para efetuar a classificação dos ativos de informação e para a
análise e gestão de risco em função dos níveis de tolerância definidos.
Conforme essa política, o objetivo da análise de risco dos ativos informáticos é determinar a maneira
em que o risco de tecnologia informática afeta os processos da Entidade, em especial os
considerados críticos, e também fornecer as informações necessárias para definir os ativos que
devem ser protegidos e maior eficiência na alocação dos recursos tecnológicos.
NOTA 22: Situação do mercado financeiro e de capitais
O contexto macroeconômico internacional gera certa incerteza a respeito de sua evolução futura, a
volatilidade dos ativos financeiros e do mercado de câmbio e as taxas mais elevadas de
desemprego, entre outros fatores. No nível local, a economia nos últimos anos refletiu, em média,
crescimento contínuo, e os principais indicadores econômicos e financeiros apresentam uma
situação diferente da acima referida. Porém, nos últimos meses observa-se comportamento volátil no
preço dos ativos financeiros e na complexidade das regulações sobre câmbio.
Por tanto, a Gerencia do Banco monitora permanentemente a evolução das situações nos mercados
internacionais e local, a fim de determinar as possíveis medidas a tomar e identificar os possíveis
impactos sobre a situação patrimonial e financeira, que poderia corresponder a refletir nas
demonstrações financeiras do períodos futuros.
NOTA 23: Operações com Diretores
Não se verificaram operações nos termos do artigo 271 da Lei Nº 19.550.
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de reais)
NOTA 24: Cumprimento das disposições estabelecidas na Lei n.º 25.738
Banco Patagonia S.A. é uma sociedade anônima constituída de acordo com as leis da República
Argentina e os seus acionistas limitam sua responsabilidade até a integração das ações subscritas,
nos termos da Lei n.º 19.550. Portanto, nos termos do disposto na Lei n.º 25.738, informa-se que
nem o acionista controlador de capital estrangeiro nem os acionistas locais ou estrangeiros
respondem pelas obrigações surgidas das operações praticadas pela Entidade em excesso da
referida integração acionária.
NOTA 25: Publicação das Demonstrações Financeiras
De acordo com o previsto na Comunicação “A” 2813, a prévia intervenção do BCRA, não é requerida
aos efeitos de publicação das presentes demonstrações financeiras.
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “A”
DETALHE DE TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

Denominação

Identificação

Títulos Públicos a Valor Justo
- Bônus da Nação Argentina em Pesos Badlar Privada + 300 P.B
2015
- Bônus da Nação Argentina em Pesos Badlar Privada + 275 P.B
2014
- Bônus da Nação Argentina u$s 7% 2013
- Bônus da Nação Argentina em U$S 2017
- Bônus da Nação Argentina em Pesos Badlar Privada + 350 P.B
2013
- Bônus de Consolidação Deuda Previsional em $ Serie 4 2%
- Bônus com Desconto $ + V. Neg. PBI $
- Bônus do Governo Nacional em U$S libor 2012 (Boden)
- Bônus Garantidos Decreto Nro. 1579/02 (Bogar)
- Bônus do Governo Nacional em u$s 7% P.A. 2015
- Bônus Par $ Step Up 2038 + V.Neg. PBI $
- Bônus de Consolidação Serie 7
- Bônus de Consolidação Serie 6
- Bônus de Consolidação $ 4° Serie
- Bônus Par em u$s (Lei Argentina)
- Bônus de Consolidação em $ Serie 8
- Bônus de Consolidação em $ Serie 4
- Bônus da Nação Argentina em Pesos 10,50% 2012
- Bônus do Governo Nacional em u$s 2013 1era Serie

5441
5439
5435
5436
5438
2429
45696
5426
2405
5433
45695
2570
2420
2449
45699
2571
2439
5437
5427

Posse
Saldos
s/Livros
em
31/12/11

Valor de
mercado
ou Valor
Presente

2.954
2.941
2.660
-

- Outros

Posição
Final

129.006

104.996

130.663

130.663

-

87.805

64.775

87.750

87.750

-

65.786
39.119
22.299

58.256
21.568

65.786
40.311
22.299

65.786
40.311
22.299

-

17.110
16.913
13.019
10.397
7.349
2.029
1.867
1.782
765
91
6
5
-

22.258
14.757
38.494
10.473
4.069
3.169
815
79
18.045
593

17.110
13.835
13.019
8.163
6.918
784
1.867
1
5
-

17.110
13.835
13.019
8.163
6.918
784
1.867
1
5
-

415.348

362.347

408.511

408.511

4.391
3.119
23

4.188
96

4.391
3.119
23

4.391
3.119
23

7.533

4.284

-

336.310
328.260
3.932

121.368
100.726
20.642

-

3.690

-

Títulos Públicos a Valor Justo
Títulos Públicos a Valor de Custo acrescido do Rendimento
- Letras da Província de Buenos Aires Vto. 08/03/12
- Letras da Província de Buenos Aires Vto. 26/01/12
- Letras da Província de Buenos Aires Vto. 28/04/11

Posição
sem
Opções (1)

Saldos
s/Livros
em
31/12/10

4.391
3.119
-

Títulos Públicos a Valor de Custo acrescido de Rendimento
Instrumentos emitidos por o BCRA
- Letras do BCRA – A Valor Justo
- Letras do BCRA - Vto. 05/01/2011
- Letras do BCRA - Vto. 16/02/2011
- Letras do BCRA – Por operações compromissadas
- Letras do BCRA – Vto. 08/02/2011

46106
46117
46125

- Letras do BCRA – Vto. 29/09/2012

46181

- Letras do BCRA – Vto. 13/06/2012

46176

- Letras do BCRA – Vto. 22/02/2012

46164

- Letras do BCRA – Vto. 02/03/2011
- Letras do BCRA – Vto. 16/02/2011
- Letras do BCRA – Vto. 15/06/2011

46126
46117
46110

- Letras do BCRA – Vto. 30/03/2011

46129

- Letras do BCRA – Vto. 13/04/2011
- Letras do BCRA – Vto. 27/04/2011
- Letras do BCRA – Vto. 23/03/2011
- Letras do BCRA – Vto. 19/01/2011

46131
46018
46121
46077
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243.808
163.140

7.533

7.533

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

428
19.321

-

16.926
14.711

-

9.781
-

9.732
5.247
2.865
2.085

BANCO PATAGONIA S.A.

ANEXO “A”
DETALHE DE TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
Denominação

Identificação

- Letras do BCRA – Ao Valor de Custo acrescido de rendimento
- Letras do BCRA – Vto. 08/02/2012
- Letras do BCRA – Vto. 07/03/2012
- Letras do BCRA – Vto. 04/01/2012
- Letras do BCRA – Vto. 11/01/2012
- Letras do BCRA – Vto. 23/02/2011
- Notas do BCRA– Ao Valor Justo
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 25/01/2012
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 29/02/2012
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 18/01/2012
- Notas do BCRA – Por operações compromissadas
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 23/04/2014
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 18/06/2014
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) –Vto. 26/05/2011
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) - Vto. 08/06/2011
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) - Vto. 18/05/2011
- Notas do BCRA – Ao Valor de Custo acrescido de Rendimento
- Notas do BCRA em Pesos – Vto. 23/04/2014
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) Vto. 09/03/2011
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) Vto. 26/05/2011
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 13/04/2011
- Notas do BCRA em Pesos – Vto. 13/07/2011
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) - Vto. 30/03/2011
- Notas do BCRA em Pesos – Vto. 16/02/2011

46125
46133
46139
46118
46036
46113
46204
46152
46184
46196
46119
46144
45879
46184
46073
46119
46134
46146
46128
46116

Total Instrumentos emitidos por o BCRA
Total Títulos Públicos e Privados

Valor de
mercado
ou Valor
Presente
25.400
8.444
8.252
4.352
4.352
23.207
23.207
-

Posse
Saldos
s/Livros
em
31/12/11

Saldos
s/Livros
em
31/12/10

Posição sem
Opções (1)

25.818
8.603
8.524
4.351
4.340
-

82.427
82.427

25.818
8.603
8.524
4.351
4.340
-

25.818
8.603
8.524
4.351
4.340
-

268.683
136.657
102.330
29.696

-

301.376
136.657
135.023
29.696

301.376
136.657
135.023
29.696

18.456
13.888
4.568
22.171
22.171
-

24.634
16.994
5.087
2.553
652.191
210.320
170.202
85.822
84.620
84.161
17.066

44.226
44.226
-

44.226
44.226
-

671.438

1.124.428

371.420

371.420

1.094.319

1.491.059

787.464

787.464

(1) Inclui “Títulos públicos” mais “Depósitos em garantia”, “Empréstimos” e “Compras a liquidar e a prazo ” menos “Depósitos” e “Vendas a liquidar
e a prazo”.
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Posição
Final

BANCO PATAGONIA S.A.

ANEXO “B”
CLASSIFICAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS POR SITUAÇÃO E GARANTIAS RECEBIDAS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
Carteira Corporativa

31/12/11

31/12/10

Em situação normal

3.520.248

2.138.696

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

277.398
288.513
2.954.337

156.120
148.683
1.833.893

Com acompanhamento especial

1.583

1.675

Em observação

1.382

1.395

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

26
1.356

1.395

Em negociação ou com acordos de refinanciamento

201

280

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

78
123

147
133

1.258

557

627
631

175
382

Com alto risco de insolvência

2.509

3.358

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

422
2.087

594
2.764

Irrecuperável

6.808

6.134

- Com garantias e contra garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

433
6.375

6.134

3.532.406

2.150.420

Com problemas
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

Total Carteira Corporativa
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “B”
CLASSIFICAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS POR SITUAÇÃO E GARANTIAS RECEBIDAS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
Carteira de Varejo e/ou mobiliário

31/12/11

31/12/10

Cumprimento normal

1.731.182

1.125.607

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

8.221
74.687
1.648.274

9.101
95.624
1.020.882

Risco baixo

31.169

17.347

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

331
3.928
26.910

110
2.217
15.020

Risco médio

5.741

5.611

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

389
5.352

2
1.207
4.402

Risco alto

17.167

14.931

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

421
16.746

434
14.497

Irrecuperável

7.603

8.902

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

220
7.383

139
8.763

Irrecuperável por disposição técnica

89

97

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

8
81

10
87

Total da Carteira de Varejo e/ou mobiliário

1.792.951

1.172.495

Total Geral

5.325.357

3.322.915
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “C”
CONCENTRAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

Financiamentos
Número de clientes

31/12/11
Saldo de
emprestimo

10 maiores clientes
50 maiores clientes seguintes
100 maiores clientes seguintes
Demais clientes
Total

31/12/10

% sobre
carteira total

Saldo de
emprestimo

% sobre
carteira total

419.976

7,89%

211.328

6,36%

727.019

13,65%

455.817

13,72%

703.369

13,21%

459.093

13,82%

3.474.993

65,25%

2.196.677

66,11%

5.325.357

100,00%

3.322.915

100,00%
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “D”
ABERTURA POR PRAZOS DOS FINANCIAMENTOS
EM 31/12/11
(Valores expressos em milhares de reais)

Carteira a vencer
Descrição

Carteira
vencida

1 mês

3 meses

6 meses

12 meses

24 meses

Mais de 24
meses

Total

Setor público não financeiro

-

8.538

40

9

1.099

1.783

51.255

62.724

Setor financeiro

-

138.889

36.124

33.416

73.173

12.156

4.442

298.200

30.957

1.817.981

583.389

813.852

283.930

487.207

947.117

4.964.433

30.957

1.965.408

619.553

847.277

358.202

501.146

1.002.814

5.325.357

Setor privado não financeiro e residentes no
exterior
Total
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “E”
DETALHE DAS PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
Ações e/ou Cotas-partes
Identificação

Denominação

Classe

Saldos

Votos
por
ação

Valor
Nominal
Unitário

Quantidade

31/12/11

31/12/10

Em Instituição Financeira, ativ.comp. e autorizadas
Controladas – do país
30678564822
30654325126
30608298815

GPAT Companhia Financeira S.A. (1)
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Patagonia Inversora S.A. Soc. Gte. F.C.I.

Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias

$1
$1
$1

1
1
1

85.968.713
13.861.281
13.315.906

76.749
7.445
9.998

49.575
7.205
8.572

Ordinárias

U$S 100

1

50.000

21.822

18.710

Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias

$1
$0.0001
$1
$1
$1
$ 39.252
$ 1.200
$1
$1
$1

1
1
1
1
1
1
1
5
1
1

1.287.561
874.503
600.000
40.900
149.556
1
4
106
48.906
31.242

1.256
595
296
215
339
32
28
24
23
20
7

1.208
562
284
206
119
31
27
23
22
19
7

Classe B
Preferidas
Ordinárias

U$S 16,92
U$S 10
€1

1
1
1

5.033
125
1

33
2
7

28
2
7

Ordinárias

$1

1

52.979

37
46

35
44

118.974

86.686

Controladas – do exterior
00034UY0117

Banco Patagonia (Uruguay) S.A. I.F.E.
Não Controladas – do país

30604796357
30598910045
33663293309
30682415513
30690783521
30525698412
33628189159
30542421289
30688964306
30692264785

Banelco S.A.
Visa Argentina S.A.
Provincanje S.A.
Seguros de Depósitos S.A.
Interbanking S.A.
Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A,
Bolsa de Comercio de Mar do Plata S.A.
Argencontrol S.A.
Compensadora Electrónica S.A.
Outras
Não Controladas – do exterior

00034US0001
00034US0001
30590221275

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.
S.W.I.F.T.
Em Outras Sociedades – Não Controladas – do País

30605114969

Sanatorio as Lomas S.A.
Outras

Total das Participações em Outras Sociedades
(1) Em 31/12/2011 e 31/12/2010 se encontra liquido do desagio do R$ 22.750 e R$ 28.115, respectivamente (vide nota 3)
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “E”
DETALHE DAS PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
Informação sobre o emissor - Dados da última demonstração contábil anual
Denominação

Atividade principal

Data de
cierre do
período/
exercício

Companhia Financeira
Sociedade de Bolsa
Gerente de fundos comuns de investimento

31-12-11
31-12-11
31-12-11

Instituição bancaria do exterior

Patrimônio
líquido

Resultado
do período /
exercício

37.835
6.040
5.802

100.505
7.446
9.998

18.863
-50
1.080

31-12-11

9.375

21.822

754

Administradora rede de caixas automáticos
Emissora de cartão de crédito
Câmara compensadora bancos provinciais
Administ.recursos Fundo Garantia
Depósitos
Serviço de transferências interbancárias
Gtía.Cump. e liq. Contratos/diversos ativos
Coordenação de operações com valores
Mobiliários
Coordenação de operações com valores
Mobiliários
Mandatária de liq. Oper. de mercado de
capitais
Adm. Red de comp. eletrônica de contas

31-12-10
31-05-11
31-12-10

10.282
6.536
3.137
436

28.848
81.136
3.797
6.813

8.293
54.414
218
265

31-12-10
30-06-11
31-12-10

586
10.167
105

28.704
20.799
6.288

19.769
2.750
809

31-12-10

6

5.059

558

31-12-10

305

420

2

31-12-10

436

905

20

Instituição bancaria do exterior
Serviço de telecomunicação interbancária

31-12-10
31-12-10

484.997
289.357

1.207.469
770.487

69.881
38.534

Sanatório médico

30-06-11

3.873

9.458

925

Capital

Em Instituições Financeiras, ativ.comp. e
autorizadas Controladas – do país
GPAT Companhia Financeira S.A.
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Patagonia Inversora S.A. Soc. Gte. F.C.I.
Controladas – Do exterior
Banco Patagonia (Uruguay) S.A. I.F.E.
No Controladas – Do país
Banelco S.A.
Visa Argentina S.A.
Provincanje S.A.
Seguros de Depósitos S.A.
Interbanking S.A.
Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Mercado Aberto Eletrônico S.A,
Bolsa de Comercio de Mar do Plata S.A.
Argencontrol S.A.
Compensadora Eletrônica S.A.

31-12-10

Não Controladas – Do exterior
Banco Latino-americano de Comercio Exterior S.A.
S.W.I.F.T.
Em Outras Sociedades – No Controladas – Do País
Sanatório as Lomas S.A.
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “F”
MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO E OUTROS BENS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

Descrição

Imobilizado (1)
Imóveis
Móveis e instalações
Máquinas e equipamentos
Veículos
Diversos
Total
Outros bens (1)
Adiantamento por compra de bens
Obras de arte
Papelaria e utensílios
Outros Bens diversos
Total

Valores
residuais no
início do
exercício

Incorporações

Transferên
cias

Baixas

(Constituição)
/ Reversão de
provisão

60.310
3.726
11.820
788
65

6.736
3.395
6.192
113
65

-576
576
51
-51

20
38
154
-

1.555
-

76.709

16.501

-

212

1.555

3.862
351
634
26.446

3.414
1.793
9.818

-

6.039
1.939
11.573

502

31.293

15.025

-

19.551

502

(1) V ide nota 4.5.n) 1 e 2.
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Depreciações do período
Anos de
Importe
vida útil

50
10
5
5
5

50

Valor
residual em
31/12/11

1.447
1.493
4.372
218
16

67.154
5.032
14.178
580
63

7.546

87.007

379

1.237
351
488
24.814

379

26.890

BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “G”
DETALHE DO INTANGÍVEL
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

Descrição
Despesas de organização e
desenvolvimento
Total

Valor
residual no
início do
exercício

Incorporações
(1)

Valor
residual
em
31/12/11

Amortização do
período
Anos de
Valor
vida útil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) Vide Nota 4.5.n) 1 e 2.
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “H”
CONCENTRAÇÃO DOS DEPÓSITOS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/11
Quantidade dos clientes

Saldo de
dívida

31/12/10

% sobre
carteira total

Saldo da
dívida

% sobre
carteira total

10 maiores clientes

870.853

15,01%

616.527

14,29%

50 maiores clientes seguintes

790.284

13,62%

610.623

14,16%

100 maiores clientes seguintes

466.455

8,04%

318.521

7,38%

3.674.696

63,33%

2.767.442

64,16%

5.802.288

100,00%

4.313.113

100,00%

Demais clientes
Total
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “I”
ABERTURA POR PRAZOS DOS DEPÓSITOS, OUTRAS OBRIGAÇÕES POR INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
E OBRIGAÇÕES NEGOCIÁVEIS SUBORDINADAS
EM 31/12/11
(Valores expressos em milhares de reais)

Prazos restantes para seu vencimento

Descrição
1 mês
Depósitos

4.300.783

3 meses

6 meses

1.041.523

12 meses

351.339

Acima de 24
meses

24 meses

108.135

489

19

Total
5.802.288

Outras obrigações por intermediação financeira
Banco central da república Argentina
Bancos e órgãos internacionais
Outras
Total de outras obrigações por intermediação financeira
TOTAL GERAL

464

-

-

-

-

-

464

9.933

27.860

71.993

6.354

4.594

71.247

191.981

313.752

570

858

832

955

1.338

318.305

324.149

28.430

72.851

7.186

5.549

72.585

510.750

4.624.932

1.069.953

424.190

115.321

6.038

72.604

6.313.038
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “J”
MOVIMENTAÇÃO DE PROVISÕES
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

Detalhe

Saldos no
início do
exercício
reexpressados

Aumentos
em moeda
homogênea

Diminuições em moeda
homogênea
Desafectações

Saldos
em
31/12/11

Aplicações

Contas de regularização do ativo
Empréstimos - por risco de inadimplência e
desvalorização

68.624

41.268

-

14.479

95.415

Outros créditos por intermediação financeira
- por risco de inadimplência e desvalorização

720

30

-

63

687

Bens entregues em Arrendamento Mercantil
- por risco de inadimplência e desvalorização

1.587

1.009

-

-

2.596

Outros créditos - por risco de inadimplência

1.010

226

-

664

572

71.941

42.533

-

15.206

99.270

Obrigações eventuais

118

19

-

52

85

Outras contingências

29.533

4.554

1.002

3.982

29.104

29.651

4.573

1.002

4.034

29.189

Total
Passivo

Total
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “K”
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
EM 31/12/11
(Valores expressos em milhares de reais)
Ações (1)
Classe

Quantidade

Capital Social
Votos por
ação

Emitido (1)

Integrado (1)

Ordinárias classe “A”

22.768.818

1

9.921

9.921

Ordinárias classe “B”

696.495.919

1

303.463

303.463

Total

719.264.737

313.384

313.384

 Vide nota 11.
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “L”
SALDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
DESCRIÇÃO

ATIVO
Disponibilidades
Títulos públicos e privados
Empréstimos
Outros créditos por intermediação financeira
Créditos por arrendamento mercantil financeiro
Participações em outras sociedades
Outros créditos
Itens pendentes de classificação
Totais
PASSIVO
Depósitos
Outras obrigações por intermediação financeira
Outras obrigações
Obrigações negociáveis subordinadas
Itens pendentes de classificação
Totais
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Devedoras
Contingentes
Controle
Totais
Credoras
Contingentes
Controle
Totais

Matriz e filiais
no país

Total em
31/12/11

Euro

Dólar

Franco
Suíço

Libra

Iene

Total em
31/12/10

Outras

336.560
125.364
735.796
3.009
7.891
21.863
1.624
1.232.107

336.560
125.364
735.795
3.009
7.891
21.863
1.625
1.232.107

44.678
724
7
45.409

288.223
125.364
735.059
3.009
7.891
21.856
1.624
1.183.026

503
12
515

356
356

580
580

2.220
1
2.221

371.212
101.491
464.053
1.388
12.251
18.746
17.169
986.310

715.302
292.579
60
1.007.941

715.302
292.579
60
1.007.941

9.739
5.929
15.668

705.563
286.427
60
992.050

29
29

12
12

-

182
182

610.116
130.972
396
1
741.485

925.689
505.949
1.431.638

925.690
505.948
1.431.638

23.262
11.421
34.683

901.880
493.547
1.395.427

-

693
693

287
287

548
548

572.410
366.483
938.893

101.851
1.339

101.851
1.340

762
358

101.061
982

28
-

-

-

-

79.017
973

103.190
336.560
125.364

103.191
336.560
125.364

1.120
44.678
-

102.043
288.223
125.364

28
503
-

356
-

580
-

2.220
-

79.990
371.212
101.491
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “N”
ASSISTÊNCIA A COLIGADAS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
Situação
normal

Descrição
1. Empréstimos
Adiantamentos
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais
Documentos
- Com garantias nem contra-garantias preferenciais “A”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais
Cartões de crédito
- Com garantias e contra-garantias preferenciais ”A”

Total
31/12/11

31/12/10

107.452

107.452

1.855

209

209

90

209

209

90

624

624

347

-

-

149

624

624

198

223

223

162

-

-

3

223

223

159

106.396

106.396

1.256

106.396

106.396

1.256

18.401

18.401

3

309

309

130

116.014

116.014

84.060

242.176

242.176

86.048

1.262

1.262

20

- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais
Outros
- Com garantias e contra-garantias preferenciais ”A”
2- Outros Créditos por Intermediação Financeira
3. Creditos por Arrendamento Mercantil financeiro
4. Participações em Outras Sociedades
Total
Provisões
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BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “O”
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
EM 31/12/11
(Valores expressos em milhares de reais)

Prazo médio ponderado (1)

Tipo de Contrato

Objetivo das
operações

Ativo
Subjacente

Tipo de
liquidação

Âmbito da
negociação
da
contraparte

Futuros

Intermediação
conta própia

Moeda
estrangeira

Diária das
diferenças

MAE

Outra

Outros
Mercados do
Pais

128

11

365

9.774

Ao vencimento
das diferenças

MAE

36

4

30

4.357

Com entrega
do subjacente

MAE

-

-

6

378.256

Opções

Outras coberturas

Swaps

Cobertura taxa de
juros

Operações
compromissadas

Intermediações por
conta própria

Pesos

Outras
Títulos públicos
nacionais e
instrumentos
emitidos pelo
BCRA

Originalment
e pautado
-em meses-

Residual
-em meses-

Liquidação
das
diferenças
-em dias-

6

4

1

1.239.699

Valor

BANCO PATAGONIA S.A.

QUADRO I
PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
EM 31/12/11
(Valores expressos em milhares de reais)

Conceito

Importe

Resultados Não designados (1)

487.856

A Reserva Legal (20% s/ 612.246)

53.351

Saldo distribuível a disposição da Assembléia dos Acionistas (1)

(1) Vide nota 20.
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434.505

BANCO PATAGONIA S.A.

QUADRO I

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
ATIVO
A. Disponível
Caixa
Bancos e correspondentes
BCRA
Outras do país
Do exterior
B. Títulos Públicos e Privados
Detenções registradas a valor justo
Detenções registradas a valor de custo acrescido de rendimento
Instrumentos emitidos pelo BCRA
Investimentos em títulos privados com cotação
C. Empréstimos
Setor público não financeiro (Anexo 1)
Setor financeiro (Anexo 1)
Interfinanceiros (Call Outorgados)
Outros financiamentos a instituições financeiras locais
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a cobrar
Setor privado não financeiro e residentes no exterior (Anexo 1)
Adiantamentos
Documentos
Hipotecários
Garantias
Pessoais
Cartões de crédito
Outros
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a receber
(Juros documentados)
(Provisões)

31/12/11

31/12/10

448.830
610.307
415.579
20.962
173.766
1.059.137

202.758
460.483
311.845
10.529
138.109
663.241

425.068
7.533
673.014
7
1.105.622

372.630
4.285
1.135.002
12
1.511.929

50.969
170.208
16.378
147.872
5.958
4.977.759
755.169
1.888.931
30.665
361.204
850.978
585.789
469.826
50.874
-15.677
-100.438
5.098.498

37.958
99.651
42.699
54.746
2.206
3.066.997
451.565
1.276.191
34.487
97.460
497.791
341.216
346.796
29.213
-7.722
-67.254
3.137.352

BANCO PATAGONIA S.A.

QUADRO I

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO – Continuação
D. Outros créditos por intermediação financeira
Banco central da república Argentina
Crédito a receber por vendas à vista a liquidar e a prazo
Valores a receber por compras à vista a liquidar e a prazo
Obrigações negociáveis sem cotação (Anexo 1)
Saldos pendentes de liq. de operações a termo sem entrega do ativo subjacente
Outros não incluídos nas normas de classificação de devedores
Outros incluídos nas normas de classificação de devedores (Anexo 1)
Juros e ajustes apurados a receber incluídos nas normas de classificação de devedores
(Anexo 1)
(Provisões)

31/12/11

31/12/10

169.367
348.798
6.461
1.536
3.169
28.596
90.131

77.494
256.440
123
1.501
29.048
78.791

562
(857)
647.763

201
(742)
442.856

214.714
1.887
(2.596)
214.005

98.400
815
(1.525)
97.690

34
3.824
3.858

31
3.458
3.489

1.691
184.434
1
41
(572)
185.595

3.276
179.107
3
39
(1.506)
180.919

H. Imobilizado

89.353

75.904

I. Outros bens

26.890

30.081

-

-

254

234

8.430.975

6.143.695

E. Créditos por arrendamento mercantil financeiro
Créditos por arrendamento mercantil financeiro (Anexo 1)
Juros e ajustes apurados a receber (Anexo 1)
(Provisões)

F. Participações em outras sociedades
Em instituições financeiras
Outras
G. Outros créditos
Devedores por venda de bens (Anexo 1)
Outros
Juros e ajustes apurados a receber por devedores por venda de bens (Anexo 1)
Outros juros e ajustes apurados a receber
(Provisões)

J. Intangível
K. Itens pendentes de classificação
TOTAL DO ATIVO
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BANCO PATAGONIA S.A.

QUADRO I

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
PASSIVO

31/12/11

L. Depósitos
Setor público não financeiro
Setor financeiro
Setor privado não financeiro e residentes no exterior
Contas correntes
Contas poupança
Prazo fixo
Contas de investimento
Outros
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a pagar

31/12/10

810.778
7.807
5.105.572
938.658
1.604.680
2.224.389
3.418
305.487
28.940
5.924.157

649.296
23.709
3.727.564
675.284
1.148.056
1.670.256
449
219.751
13.768
4.400.569

464
191.981
95.931
6.450
384.897
17.444
17.428
16
372.091
4.530
1.073.788

428
54.202
167
284.649
16.766
16.752
14
243.731
307
600.250

495
297.293
297.788

4
200.787
200.791

52.044

56.677

-

-

552

540

1.005

785

TOTAL DO PASSIVO

7.349.334

5.259.612

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.081.641

884.083

TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.430.975

6.143.695

M. Outras obrigações por intermediação financeira
Banco central da república Argentina
Banco e Órgãos Internacionais
Obrigações negociáveis não subordinadas
Créditos a pagar por compras à vista, a liquidar e a prazo
Valores a entregar por vendas à vista, a liquidar e a prazo
Financiamentos recebidos de instituições financeiras locais (Anexo I)
Interfinanceiros (call recebidos)
Juros apurados a pagar
Outras
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a pagar
N. Outras obrigações
Honorários
Outras
O. Provisões
P. Obrigações negociáveis subordinadas
Q. Itens pendentes de classificação
R. Participação de minoritários em instituições ou empresas consolidadas
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BANCO PATAGONIA S.A.

QUADRO I

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

31/12/11

31/12/10

DEVEDORAS
Contingentes
Credito obtidos (saldos não utilizados)
Garantias recebidas
Contas contingentes devedoras por contrapartida
Controle
Créditos classificados irrecuperáveis
Outras
Contas de controle devedoras por contrapartida
DerivativosDerivativos
Valor principal de operações a prazo sem entrega do ativo subjacente
Permuta das taxas de juros
Conta de derivativos devedoras por contrapartida
Atividade fiduciária
Fundos em fideicomiso

TOTAL DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO DEVEDORAS
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37
2.881.593
246.443
3.128.073

26.442
1.700.772
160.797
1.888.011

141.735
2.672.838
748.433
3.563.006

135.001
2.039.432
444.545
2.618.978

1.017.794
4.357
231.679
1.253.830

195.261
6.282
206.176
407.719

432.845
432.845

220.169
220.169

8.377.754

5.134.877

BANCO PATAGONIA S.A.

QUADRO I

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO – Continuação

31/12/11

31/12/10

121.831
17.901
15.463
32.984
58.264
2.881.630
3.128.073

77.439
16.659
14.167
23.477
29.055
1.727.214
1.888.011

124.330
624.103
2.814.573
3.563.006

83.651
360.894
2.174.433
2.618.978

9.774
221.905
1.022.151
1.253.830

10.772
195.404
201.543
407.719

432.845
432.845

220.169
220.169

8.377.754

5.134.877

CREDORAS
Contingentes
Créditos acordados (saldos não utilizados) incluídos nas normas de classificação de devedores
(Anexo 1)
Outras garantias outorgadas incluídas nas normas de classificação de devedores (Anexo 1)
Outras garantias outorgadas não incluídas nas normas de classificação de devedores
Outras incluídas nas Normas de Classificação de Devedores (Anexo 1)
Outras não incluídas nas Normas de Classificação de Devedores
Contas contingentes credoras por contrapartida
Controle
Valores a serem creditados
Outras
Contas de controle credoras por contrapartida
Derivativos
Valor principal de opções de venda lançadas
Valor principal de operações a prazo sem entrega do ativo subjacente
Contas de derivativos credoras por contrapartida
Atividade fiduciária
Contas de atividade fiduciária credoras por contrapartida

TOTAL DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO CREDORAS
As notas 1 a 7 e o anexo 1 que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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BANCO PATAGONIA S.A.

QUADRO I

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONSOLIDADO (ART. 33 LEI- N°19.550)
REFERENTES AOS PERIODOS DE NOVE MESES FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/11
A. RECEITAS FINANCEIRAS
Juros com disponibilidades
Juros com empréstimos ao setor financeiro
Juros com adiantamentos
Juros com documentos
Juros com empréstimos hipotecários
Juros com empréstimos garantidos
Juros com empréstimos de cartões de crédito
Juros com outros empréstimos
Juros com outros créditos por intermediação financeira
Juros com arrendamiento mercantil
Resultado líquido de títulos públicos e privados
Resultado por empréstimos garantidos – decreto N° 1387/01
Ajustes com cláusula CER
Ajustes com cláusula CVS
Diferença de câmbio de ouro e moeda estrangeira
Outros
B. DESPESAS FINANCEIRAS
Juros com depósitos em contas de poupança
Juros com depósitos a prazo fixo
Juros com empréstimos interfinanceiros (call recebidos)
Juros com financiamentos de instituições financeiras
Juros com outras obrigações por intermediação financeira
Juros com obrigações subordinadas
Outros juros
Ajustes com cláusula CER
Aporte ao fundo de garantia dos depósitos
Outros

MARGEM BRUTA DE INTERMEDIAÇÃO
C. PROVISÃO POR INADIMPLÊNCIA

31/12/10

136
21.501
133.253
199.793
3.895
31.680
75.763
234.074
1.797
26.863
168.930
27
1.049
47
47.927
20.109
966.844

48
11.770
74.997
105.265
4.345
5.126
45.497
152.238
830
11.897
206.048
129
662
44
35.594
13.247
667.737

3.061
262.514
2.437
664
10.491
404
37
8.801
48.675
337.084

2.218
124.473
1.835
202
872
527
124
42
5.398
36.162
171.853

629.760

495.884

46.242

23.242

BANCO PATAGONIA S.A.

QUADRO I

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONSOLIDADO (ART. 33 LEI- N°19.550)
REFERENTES AOS PERIODOS DE NOVE MESES FINDOS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

31/12/11
D. RECEITAS DE SERVIÇOS
Vinculadas com operações ativas
Vinculadas com operações passivas
Outras comissões
Outros
E. DESPESAS DE SERVIÇOS
Comissões
Outros
G. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com pessoal
Honorários de diretores e auditores
Outros honorários
Propaganda e publicidade
Impostos
Depreciação de imobilizado
Outras despesas operacionais
Outros
RESULTADO LÍQUIDO POR INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIA
I. OUTROS LUCROS
Resultado de participações
Juros
Créditos recuperados e reversão de provisões
Outros

71

31/12/10

126.894
171.843
17.746
94.718
411.201

84.020
119.498
13.975
53.484
270.977

38.043
64.346
102.389

32.646
44.462
77.108

307.213
5.327
17.226
16.107
24.666
8.533
91.518
20.053
490.643

224.848
4.104
11.858
14.546
17.838
6.161
70.311
17.871
367.537

401.687

298.974

(189)

(90)

12.240
1.253
8.251
23.848
45.592

6.880
874
6.547
17.246
31.547

BANCO PATAGONIA S.A.

QUADRO I

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONSOLIDADO (ART. 33 LEI- N°19.550)
REFERENTES AOS PERIODOS DE NOVE MESES FINDOS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)

31/12/11
J. OUTROS PREJUÍZOS
Juros punitivos e classificações em favor do BCRA
Classificação por inadimplência de outros créditos e por outras provisões
Depreciação e perdas de bens diversos
Outros (Nota 21)
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
L. IMPOSTO DE RENDA
RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO - LUCRO

42
4.845
379
9.841
15.107

174
7.442
778
9.711
18.105

431.983

312.326

165.227

110.714

266.756

201.612

As notas 1 a 7 e o anexo 1 que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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31/12/10

BANCO PATAGONIA S.A.

QUADRO I

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
REFERENTES AOS PERIODOS DE NOVE MESES FINDOS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
Variações em caixa e equivalentes
Caixa no início do exercício
Ajustes das disponibilidades decorrente da conversão para reais
Caixa no final do período
Aumento liquido / (Diminuição líquida) de caixa

31/12/11

31/12/10

663.241
1.059.137
369.132
26.764

747.468
663.241
(21.744)
(62.483)

671.270

(185.025)

(1.095.475)
(45.034)
(10.403)
(1.040.038)

(815.586)
35.594
(33.322)
(817.858)

Outros créditos por intermediação financeira

(99.533)

69.895

Créditos por arrendamento mercantil

(85.722)

(24.860)

Depósitos
Setor financeiro
Setor público não financeiro
Setor privado não financeiro e residentes no exterior

999.017
(16.859)
135.280
880.596

1.372.609
17.805
331.065
1.023.739

75.900
(2.436)
78.336

38.318
14.931
23.387

408.187
(102.338)
(452.070)
1.211
5.788
(6.238)
(45.648)
(99.634)

270.243
(77.229)
(342.997)
700
3.769
(3.859)
(34.468)
(201.713)

174.715

69.797

Causa das variações em caixa
Atividades operacionais
Recebimentos / (Pagamentos) líquidos por:
Títulos públicos e privados
Empréstimos
Setor financeiro
Setor público não financeiro
Setor privado não financeiro e residentes no exterior

Outras obrigações por intermediação financeira
Financiamentos do setor financeiro e interfinanceiros (Call recebidos)
Outras (exceto as obrigações incluídas nas atividades de financiamento)
Recebimentos vinculados com receitas de serviços
Pagamentos vinculados com despesas de serviços
Gastos de administração pagos
Recebimentos líquidos de juros punitivos
Recebimento de dividendos de outras sociedades
Outros pagamentos vinculados com outros lucros e perdas
(Pagamentos) Recebimentos líquidos por outras atividades operacionais
Pagamento do imposto de renda
Fluxo de caixa líquido gerado por atividades operacionais
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
REFERENTES AOS PERIODOS DE NOVE MESES FINDOS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/11

31/12/10

Atividades de investimento
Pagamentos líquidos por imobilizados
Recebimentos / (Pagamentos) líquidos por outros bens
Recibimentos por vendas de participações em outras sociedades

(8.094)
6.204
(226)

(6.545)
(10.343)
(37.494)

Fluxo liquido de caixa utilizado nas atividades de investimento

(2.116)

(54.382)

99.481
133.704
(104.874)

34.230
(27.207)
(103.589)

128.311

(96.566)

68.222

59.407

369.132

(21.744)

Atividades de financiamento
Pagamento por Obrigações não subordinadas
Recebimentos por Bancos e órgãos internacionais
Emissão de Obrigações não subordinadas
Pagamentos de dividendos
Fluxo líquido de caixa utilizado nas atividades de financiamento
Resultado financeiro e por retenção de caixa e equivalentes
(incluindo juros e resultado monetário)
Aumento liquido / (Diminuição líquida) de caixa

As notas 1 a 7 e o anexo 1 que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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(Valores expressos em milhares de reais)
NOTA 1: Bases e propósitos da preparação da informação
O Banco Patagonia S.A. elaborou a demonstrações financeiras consolidadas conforme os
critérios estabelecidos pelas Comunicações “A” 2227 e complementares do BCRA, neste
sentido, consolidou em 31 de dezembro de 2011 e 2010 os balanços patrimoniais e os Anexos
1 de classificação dos financiamentos por situação e garantias recebidas, e em 31 de
dezembro de 2011 e 2010 as Demonstrações do Resultado, do Fluxo de Caixa e seus
Equivalentes com as demonstrações financeiras das sociedades indicadas a seguir:
Ações

Percentual sobre

Sociedade
Classe
Patagonia Valores S.A. Sociedade de
Bolsa
Patagonia Inversora S.A. Sociedade
Gerente Fundos Comuns de Investimento

Quantidade

Capital
Total

Votos
Possíveis

Ordinária

13.862.667

99,99%

99,99%

Ordinária

13.317.237

99,99%

99,99%

Banco Patagonia (Uruguai) S.A. I.F.E.

Ordinária

50.000

100,00%

100,00%

GPAT Companhia Financeira S.A. (ex
GMAC Companhia Financeira S.A.)

Ordinária

86.837.083

99,00%

99,00%

O Conselho de Administração do Banco Patagonia S.A. considera que não existem outras
sociedades que devam ser incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas em 31 de
dezembro de 2011 (vide nota 5).
NOTA 2: Critérios contábeis aplicados
As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas a partir da informação contida
nas demonstrações financeiras individuais de cada uma das instituições consolidadas, as
quais foram preparadas com base em critérios similares aos aplicados pelo Banco para a
elaboração de suas demonstrações financeiras. Com o objetivo de informar os critérios
contábeis aplicados, vide as notas das seguintes demonstrações financeiras:
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REFERENTE AO PERIODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011
(ART. 33- LEI N°19.550)
(Vide nota 4.1 das demonstrações financeiras individuais)
(Valores expressos em milhares de reais)
Demonstrações
Financeiras em

Data de emissão

Nota

Banco Patagonia S.A.

31/12/2011

31/01/2012

4

Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa

31/12/2011

31/01/2012

2

Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente
Fundos Comuns de Investimento

31/12/2011

31/01/2012

2

Banco Patagonia (Uruguai) S.A.I.F.E.

31/12/2011

18/01/2012

3

GPAT Companhia Financeira S.A. (ex GMAC
Companhia Financeira S.A.)

31/12/2011

31/01/2012

5

Sociedade

NOTA 3: Bens de disponibilidade restringida
As empresas incluídas nas presentes demonstrações financeiras consolidadas, possuíam os
seguintes bens de disponibilidade restringida:
Banco Patagonia S.A.
Vide nota 8 às demonstrações financeiras individuais do Banco Patagonia S.A.
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a Sociedade possui uma ação do Mercado de Valores
S.A. em garantia das operações realizadas pela mesma, avaliada pelo valor de R$ 899 e R$
864.
Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente Fundos Comuns de Investimento S.A.
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 a sociedade não possui bens de disponibilidade
restringida.
Banco Patagonia (Uruguai) S.A.I.F.E.
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco Central do Uruguai mantém um depósito no
valor de R$ 937 e R$ 833, respectivamente, em cumprimento ao artigo 393 da consolidação de
Normas de Regulação e Controle do Sistema Financeiro do Banco Central do Uruguai.
GPAT Companhia Financeira S.A. (ex GMAC Companhia Financeira S.A.)
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a sociedade não possuíam bens de disponibilidade
restringida.
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NOTA 4: Instrumentos financeiros derivativos
Vide nota 13 às demonstrações financeiras individuais do Banco Patagonia S.A.
NOTA 5: Aquisição de GPAT Companhia Financeira S.A. (ex GMAC Companhia Financeira S.A.)
Vide nota 3 das demonstrações financeiras individuais do Banco Patagonia S.A.
NOTA 6: Transformação de Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. em Banco nos termos da Lei
Uruguaia n.º 15.322
Em 9 de maio de 2011, a Diretoria de Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. aprovou a
transformação da instituição em "Banco", nos termos da lei uruguaia n.º 15.332, e requereu
autorização dessa transformação ao BCRA, o Ministério da Economia e Finanças da República
Oriental do Uruguai e o Banco Central do Uruguai.
As referidas autorizações estavam pendentes de aprovação na data de apresentação destas
demonstrações financeiras.
NOTA 7: Situação do mercado financeiro e de capitais
Ver nota 21 das demonstrações financeiras individuais do Banco Patagonia S. A.
NOTA 8 – RESUMO DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DA
REPÚBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) E AS NORMAS INTERNACIONAIS DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS (IFRS) EMITIDAS PELO “INTERNATIONAL ACCOUTING STANDARDS BOARD
– IASB (INFORMAÇÕES NÃO AUDITADAS)
Esta nota explicativa foi elaborada para apresentar as informações adicionais requeridas pelo Artigo 27º Parágrafo 1º - Item II da Instrução 480 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, de 7 de dezembro de
2009, e suas alterações posteriores.
As demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as normas do Banco Central da
República Argentina (B.C.R.A.), expressas em reais, são resultado da conversão das correspondentes
demonstrações financeiras originais e consolidadas, expressas em pesos argentinos, originalmente
preparadas e apresentadas em seu país de origem.
A conversão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas preparadas de acordo com as
normas do Banco Central da República Argentina (B.C.R.A.) expressas em pesos argentinos para reais, foi
efetuada utilizando-se o método da taxa corrente, ou seja, a taxa de câmbio em vigor nas datas de
encerramento dos respectivos balanços patrimoniais apresentados (31 de dezembro de 2011 – $1.00: R$
0,4357 e 31 de dezembro de 2010 – $ 1.00: R$ 0,4188).
A seguir são descritas as principais diferenças entre as normas do Banco Central da República Argentina
(B.C.R.A.), aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Banco
Patagonia S.A. e aquelas aplicáveis de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros
(IFRS) emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB”. Esta análise não inclui as
diferenças nas divulgações e classificação das demonstrações financeiras que as IFRS requerem, motivo
pelo qual não se apresenta toda a informação solicitada por essas normas, conforme foi aprovado pela
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Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Conforme requerido pela CVM, todas as informações financeiras
devem ser apresentadas de forma comparativa (31 de dezembro de 2011 e 2010).
Conciliação entre o patrimônio líquido em 31 de dezembro 2011 e 2010 e os resultados dos
exercicios findos naquelas datas, que teriam sido requeridos caso fossem aplicadas as IFRS:

Ajustes ao resultado:
Nota
Lucro líquido conforme normas do B.C.R.A.
8.1.
Conversão de moeda estrangeira (1)
Ativos financeiros valorizados pelo valor justo a partir do
8.2.1.
reconhecimento inicial
8.3.
Empréstimos e contas a receber
8.4.
Efeitos inflacionários nas demonstrações financeiras
8.5
Ativos não circulantes mantidos para venda
8.6.
Imobilizado e bens diversos
Instrumentos financeiros derivativos e operações de
8.7.
hedge
8.10.
Combinações de negócios
8.10.
Participação de minoritários
8.9.
Imposto de renda diferido
Lucro líquido conforme as IFRS

Aumento/(diminuição)
Resultado do exercicio
findo em 31 de dezembro de
2011
2010
266.756
201.612
(17.771)
13.233

Lucro líquido atribuível a:
Acionistas da Entidade controladora
Participação de minoritários

444
(8.645)
10
18
(3.347)

761
(6.613)
(19)
(1.580)

253
(8.949)
189
18.649
247.607

282
33.343
90
4.645
245.754

247.422
185

245.638
116

 Sem considerar o efeito tributário em 31 de dezembro de 2011 e 2010 , conforme mencionado na nota
8.1.

Ajustes no patrimônio líquido:
Patrimônio líquido conforme normas do B.C.R.A.
Ativos financeiros valorizados pelo valor justo a partir do
reconhecimento inicial
Empréstimos e contas a receber
Efeitos inflacionários nas demonstrações financeiras
Ativos não circulantes mantidos para venda
Imobilizado e bens diversos
Instrumentos financeiros derivativos e operações de hedge
Combinações de negócios
Participação de minoritários
Imposto de renda diferido
Patrimônio líquido conforme as IFRS
Patrimônio líquido atribuível a:
Acionistas da Entidade controladora
Participação de minoritários
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Nota
8.2.1.
8.3.
8.4.
8.5
8.6.
8.7.
8.10.
8.10.
8.9.

Aumento (diminuição)
Patrimônio líquido em
31 de dezembro de
2011
2010
1.081.641
884.083
1.859
(26.199)
(620)
18
8.540
56
27.736
1.005
45.587
1.139.623

1.360
(16.873)
(606)
11.426
(189)
35.262
785
31.872
947.120

1.138.559
1.064

946.275
845
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A seguir, são apresentados os movimentos no patrimônio líquido do Banco, segundo aplicação das IFRS:

Descrição:
Patrimônio líquido no início do exercício (*)
Resultados gerados pela reversão dos ganhos não realizados
dos
instrumentos
financeiros
classificados
como
“Disponíveis para venda”(Nota 8.2.2)
Redução de reserva por diferenças de conversão
(Nota 8.1) (**)
Reversão de ganhos não realizados dos instrumentos
financeiros classificados como "Disponíveis para venda"
(Nota 8.2.2) (**)
Pagamento de dividendos em dinheiro
Participação de minoritários
Variação cambial sobre pagamento de dividendos em dinheiro
Resultado do exercício conforme IFRS atribuível aos
acionistas da Entidade controladora
Patrimônio líquido no final do exercicio

Patrimônio líquido em
31 de dezembro de
2011
2010
985.339
803.227
-

17.092

11.551

(8.602)

(104.874)
185
-

(17.092)
(103.589)
845
9.601

247.422
1.139.623

245.638
947.120

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2011 e 2010, segundo corresponder.
(**) Líquido do imposto de renda.
8.1. Bases de Consolidação
Conforme descrito na nota explicativa 1 das demonstrações financeiras consolidadas, o Banco Patagonia
S.A. consolida linha por linha de suas demonstrações financeiras individuais com as demonstrações
financeiras das sociedades controladas que estão detalhadas na referida nota explicativa.
O Banco considera o peso argentino (ARS) como sua moeda funcional e para fins de atendimento à CVM
480, a moeda de apresentação foi definida como o real (BRL). Com esta finalidade, as demonstrações
financeiras consolidadas do Banco Patagonia S.A., originalmente emitidas em pesos argentinos, foram
convertidas para reais (moeda de apresentação), utilizando-se a taxa de câmbio de referência do Banco
Central do Brasil, vigente para esta moeda estrangeira no encerramento das operações do último dia útil de
cada exercício.
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De acordo com a IAS 21 “Efeitos das alterações nas taxas de câmbio”, as demonstrações financeiras
mencionadas no parágrafo anterior são convertidas em reais, utilizando-se o seguinte critério:


Os ativos e passivos foram convertidos pela taxa de câmbio de referência do Banco Central do Brasil
vigente na data do respectivo balanço;



Os resultados correspondentes aos exercicios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 foram
convertidos em reais mensalmente, utilizando-se a média mensal da taxa de câmbio de referência do
Banco Central do Brasil; e



As diferenças de câmbio geradas com base na conversão foram reconhecidas diretamente no
patrimônio líquido por diferença de conversão.

Abaixo demonstramos a evolução da reserva durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e
2010:
Reserva de Patrimônio Líquido
Descrição
Reserva por diferenças de conversão

Dezembro
2010
(73.752)

Descrição
Reserva por diferenças de conversão

Dezembro
2009
(60.519)

Aumento
17.771

(Redução)
-

Dezembro
2011
(55.981)

Reserva de Patrimônio Líquido
Aumento
-

(Redução)
(13.233)

Dezembro
2010
(73.752)

A movimentação indicada anteriormente não considera o efeito dos impostos diferidos sobre esta reserva
que também se registra no patrimônio líquido e totaliza R$ (6.220) e R$ 4.631 em 31 de dezembro de 2011
e 2010, respectivamente (Vide nota 8.9).
8.2. Classificação e valorização de Ativos Financeiros
Durante o exercício 2010 a Entidade decidiu aplicar antecipadamente o IFRS 9 - "Instrumentos
Financeiros" e valorizou os instrumentos financeiros levando em conta o modelo de negócios da Entidade
para administrar seus ativos financeiros e as características deles.
O Banco valoriza seus ativos financeiros ao valor justo, exceto os instrumentos financeiros que reúnem as
seguintes duas condições e, portanto, são valorizados pelo seu custo amortizado:


São mantidos no modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos financeiros a fim de
obter fluxos de caixa contratuais; ou



Os termos contratuais do ativo financeiro proporcionam, em datas específicas, fluxos de
caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o principal em aberto.

Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias:
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8.2.1. Ativos financeiros mensurados ao valor justo desde o reconhecimento inicial
A Entidade incluiu nessa subcategoria as Notas do Banco Central da República Argentina (NOBAC) e as
Letras do Banco Central da República Argentina (LEBAC), que são registradas na rúbrica “Títulos Públicos
e Privados – Instrumentos emitidos pelo B.C.R.A.” e “Outros créditos por intermediação financeira –
B.C.R.A.”, visando reduzir assimetrias contábeis que poderiam ser geradas por aplicação de outros
métodos de avaliação.
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco possui LEBAC e NOBAC, que não possuem cotação no
mercado ativo, de acordo com as normas do B.C.R.A., valorizadas pelo custo acrescido de juros calculados
com base na Taxa Interna de Retorno (TIR), até a data de fechamento de cada exercicio.
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o efeito do ajuste para avaliar estes instrumentos ao valor justo
através de técnicas de mensuração de acordo com as IFRS, sem considerar os ajustes mencionados em
nota 8.10., aumentaria o patrimônio líquido em R$ 1.859 e R$ 1.360, respectivamente. Da mesma forma os
resultados dos exercicios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 seriam aumentados em R$ 444 e R$
761, respectivamente.
8.2.2. Ativos financeiros mensurados ao valor justo mantidos para negociação
Um ativo financeiro é classificado como ativo financeiro adquirido para negociação se é um derivativo
financeiro, um instrumento financeiro adquirido com o propósito de vendê-lo ou recomprá-lo em curto prazo
ou se é parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados, que se administra conjuntamente e
para a qual existe evidência de um padrão recente de rendimentos em curto prazo.
Foram incluídos nesta subcategoria os instrumentos registrados na rubrica "Títulos Públicos e Privados".
Conforme normas do BCRA e IFRS, estes ativos são valorizados pelo seu valor justo, reconhecendo nos
resultados as diferenças de valorização a cada exercício.
O valor estimado de mercado dos investimentos valorizados ao valor justo foi calculado utilizando-se as
cotações vigentes no final de cada exercício em mercados ativos (bolsas de valores ou mercado aberto
eletrônico), se representativas. Quando não havia mercado ativo, se utilizaram técnicas de avaliação que
incluem a utilização de operações de mercado realizadas em condições de independência mutua, entre
partes interessadas e devidamente informadas, sempre que estejam disponíveis, bem como referências ao
valor justo atual de outro instrumento que é substancialmente similar, ou então a análise de fluxos de caixa
descontados.
Por causa da aplicação antecipada do IFRS 9, a Entidade decidiu classificar e mensurar os "Ativos
financeiros disponíveis para venda" como "Ativos financeiros mensurados ao valor justo", levando em conta
o modelo de negócio da Entidade para sua gestão e as características dos ativos referidos. Os ganhos e
perdas não realizados acumulados na conta "Reserva de ganhos não realizados dos instrumentos
financeiros classificados como disponíveis para venda" foram revertidos e registrados na conta "Resultados
Acumulados" a partir daquela data.
Abaixo demonstramos a evolução da reserva para cada um dos instrumentos financeiros durante o
exercício findo em 31 de dezembro de 2010:
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Exercício findo em
31 de dezembro 2010
BONAR
BONAR
BODEN
Descrição
BOGAR
2013
2014
2012
Total
Saldo no início do exercício (1) (*)
2.102
1.397
9.330
4.263
17.092
Movimentação do exercício:
Reversão pela aplicação de IFRS 9
(3.234)
(2.149)
(14.354)
(6.559) (26.296)
Efeito tributário
1.132
752
5.024
2.296
9.204
Saldo no final do exercício (1)
 Líquido dos efeitos tributários
(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2010
8.3. Empréstimos e Contas a Receber
São ativos financeiros que não são derivativos que a Entidade mantém no modelo de negócios com o
objetivo de obter fluxos de caixa contratuais, cujos termos contratuais proporcionam, em datas específicas,
fluxos de caixa que são apenas os pagamentos de principal e juros sobre o principal pendente.
Incluem-se nesta categoria: Empréstimos, Créditos por arrendamentos financeiros, Valores Fiduciários de
Fideicomissos Financeiros, Obrigações Negociáveis sem Cotação, Valores a Receber por Vendas de
Títulos Públicos e por Operações Compromissadas registradas na conta “Outros Créditos por
Intermediação Financeira”.
Depois do reconhecimento inicial, os empréstimos e contas a receber são posteriormente mensurados ao
custo amortizado, utilizando-se o método de cálculo de juros efetivos, deduzidos da provisão para
devedores duvidosos.
Conforme IFRS, o custo amortizado é calculado considerando qualquer desconto ou prêmio obtido na
aquisição e comissões e custos, que constituem uma parte da taxa de juros efetiva. As perdas geradas
pela desvalorização são incluídas no resultado do exercício.
Abaixo demonstramos os ajustes nos saldos que seriam necessários para realizar a avaliação destes
ativos de acordo com as IFRS, sem considerar os ajustes mencionados na nota 8.10:

Ajustes no resultado:
Comissões e custos diretos:
Empréstimos
Créditos por arrendamento mercantil
Provisões:
Empréstimos e contas a receber

Nota
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8.3.1
8.3.2

(7.681)
(916)

(4.188)
(326)

8.3.3

(48)
(8.645)

(2.099)
(6.613)

BANCO PATAGONIA S.A.

QUADRO I

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS COM SOCIEDADES CONTROLADAS
REFERENTE AO PERIODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011
(ART. 33- LEI N°19.550)
(Vide nota 4.1 das demonstrações financeiras individuais)
(Valores expressos em milhares de reais)

Ajustes no patrimônio líquido:
Comissões e custos diretos:
Empréstimos
Créditos por arrendamento mercantil
Provisões:
Empréstimos e contas a receber

Nota

Aumento (diminuição)
em 31 de dezembro de
2011
2010

8.3.1
8.3.2

(18.938)
(1.738)

(10.821)
(790)

8.3.3

(5.523)
(26.199)

(5.262)
(16.873)

8.3.1. Comissões por captação de Empréstimos e Custos Diretos
De acordo com as normas do Banco Central da República Argentina (B.C.R.A.), o Banco reconhece as
comissões sobre os empréstimos no momento da concessão do crédito, e contabiliza os custos diretos de
originarão quando ocorridos. De acordo com a IFRS 9 – “Instrumentos financeiros” , as comissões
recebidas decorrentes de empréstimos e custos diretos relacionados com financiamentos devem ser
diferidos conforme a vigência do contrato e reconhecidos com base na taxa de juros efetiva.
Desta forma, aplicando-se as IFRS, o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 e 2010 seria reduzido
em R$ 18.938 e R$ 10.821, respectivamente. Da mesma forma, os resultados dos exercícios findos em 31
de dezembro de 2011 e 2010 seriam reduzidos em R$ 7.681 e R$ 4.188, respectivamente.

8.3.2. Comissões por captação de Operações de Arrendamento Mercantil e Custos Diretos
Segundo as normas do BCRA, esses ativos são valorizados pelo valor descontado das parcelas mínimas
pendentes de recebimento (exclusive das parcelas contingentes), do valor residual previamente acordado e
das opções de compra, pelos contratos de arrendamentos financeiros nos que a Entidade detém a
qualidade de arrendadora. O valor descontado é calculado aplicando a taxa de juros implícita de cada
contrato de arrendamento.
De acordo com a com a IFRS 9 – “Instrumentos financeiros”, estes ativos devem ser valorizados pelo custo
amortizado utilizando-se o método de juros efetivo, que deve incluir em seu cálculo as comissões e os
custos diretos. O Banco calcula os fluxos de caixa, considerando as condições contratuais dos
empréstimos, inclusive as comissões, a taxa de juros e os custos diretos de cada transação.
Desta forma, aplicando-se as IFRS, o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 e 2010 se reduziria
em R$ 1.738 e R$ 790, respectivamente. Da mesma forma, os resultados dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2011 e 2010 seriam reduzidos em R$ 916 e R$ 326, respectivamente.
8.3.3. Provisão para Devedores Duvidosos sobre os Empréstimos e Contas a Receber
A provisão para devedores duvidosos sobre empréstimos e contas a receber representa a melhor
estimativa das prováveis perdas da carteira de empréstimos e contas a receber. A determinação da mesma
requer que a gerência efetue estimativas e julgamentos, incluindo, entre outros, a identificação da
desvalorização dos empréstimos e contas a receber, a determinação acerca da capacidade de pagamento
dos clientes e a estimativa do valor das garantias dadas e dos fluxos de caixa futuros que espera receber,
sendo possível que os eventos reais difiram das estimativas e suposições adotadas na determinação desta
provisão e, portanto, pode ser requerida uma provisão adicional para empréstimos e contas a receber no
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futuro. O Banco registrou a provisão para devedores duvidosos de acordo com as normas do Banco
Central da República Argentina (B.C.R.A.).
Os aumentos na provisão são determinados considerando as perdas da carteira dos empréstimos e contas
a receber existentes, e as deduções estão baseadas em: a) a evolução positiva dos mesmos; e b) as
regulamentações e normas do Banco Central da República Argentina (B.C.R.A.) requerem a transferência
de empréstimos e contas a receber em situações irregulares classificadas como “Irrecuperáveis”, e suas
correspondentes provisões, a contas de compensação, depois de decorrido determinado período de tempo
sem demonstrar probabilidades de recuperação.
Com objetivo de efetuar as análises de recuperação dos valores registrados nas contas de empréstimos e
contas a receber, o Banco segrega a totalidade de sua carteira em dois grandes grupos considerando sua
natureza e o montante das operações:


Carteira corporativa: abrange todos os financiamentos compreendidos, com exceção de:
•
•

Créditos imobiliários; e
Financiamentos de natureza corporativa até $750 (pesos argentinos).

 Carteira de crédito de varejo
•

Crédito individual (para a aquisição de bens, cartão de crédito e crédito imobiliário) e
financiamentos de natureza corporativa, cujos montantes são inferiores a $750 (pesos
argentinos).

Conforme as normas do Banco Central da República Argentina (B.C.R.A.), o valor mínimo para provisão
para devedores duvidosos é calculado principalmente com base na classificação dos devedores descritos
acima. Os devedores cujos financiamentos estão inclusos na carteira corporativa são provisionados com
base na situação patrimonial e financeira atual e a capacidade futura de geração de caixa para quitação de
suas obrigações. Estas análises são efetuadas com base nos fluxos de caixa projetados. Desta forma, os
devedores cujos financiamentos inclusos na carteira de varejo são provisionados em função do grau de
cumprimento do devedor com relação ao pagamento de suas obrigações. Para tal análise o Banco efetua o
cálculo dos dias em atraso de cada uma das operações e classifica os clientes em “níveis e situações”.
Esta classificação estabelece o grau de inadimplência dos créditos vencidos aplicando percentagens de
provisão para cada situação.
Com o objetivo de avaliar se as provisões registradas pelo Banco de acordo com as normas do Banco
Central da República Argentina (B.C.R.A.), estão em conformidade com a IAS 39 “Instrumentos
Financeiros: reconhecimento e evidenciação”, o Banco realiza os seguintes procedimentos:


Com relação à identificação da carteira deteriorada, o tratamento dado pelo Banco para estes créditos
é contemplado na determinação da “carteira de financiamentos em situação irregular” de acordo com
as normas do Banco Central da República Argentina (B.C.R.A.) (situações: 3, 4, 5, e 6). A gerência
considera que o critério para determinação desta carteira está alinhado com as práticas internacionais
e são consistentes com a IAS 39 “Instrumentos Financeiros: reconhecimento e evidenciação”.

 Para os créditos deteriorados que são individualmente significativos, o Banco calcula a provisão com
base na estimativa dos fluxos de caixa futuros de cada um dos contratos que se espera recuperar,
descontados à taxa original de cada operação.


Para os demais créditos não deteriorados e para os créditos que individualmente não são significativos,
o Banco aplica os percentuais de inadimplência determinados considerando a experiência histórica
com base em informações estatísticas, avaliando sua razoabilidade com informações adicionais como
os princípios básicos adotados pelo Comitê de Basiléia, entre outros.
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Adicionalmente, dentro da carteira de financiamentos do Banco, são incluídas operações refinanciadas
através de: a) novos acordos onde são redefinidas as condições do cronograma original de pagamentos;
ou b) através da incorporação de obrigações negociáveis emitidas pelos devedores.
De acordo com as normas do Banco Central da República Argentina (B.C.R.A.), os saldos de empréstimos
renegociados são valorizados pelo valor residual dos saldos renegociados acrescidos dos juros apurados
(se aplicável) e as obrigações negociáveis são avaliadas pelo custo, considerando a apuração da Taxa
Interna de Retorno (TIR) no final de cada exercício, líquido de provisões para devedores duvidosos,
calculadas conforme critério mencionado acima.
De acordo com a IAS 39 - "Instrumentos Financeiros", para considerar a perda destes ativos, a avaliação
destes financiamentos deve ser realizada com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros,
descontados de acordo com a taxa de juros efetiva do empréstimo original.
Desta forma, aplicando-se as IFRS, o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 e 2010 se reduziria
em R$ 5.523 e R$ 5.262, respectivamente. Da mesma forma, os resultados dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2011 e 2010 seriam reduzidos em R$ 48 e R$ 2.099, respectivamente.
8.4. Efeitos Inflacionários nas Demonstrações Financeiras
De acordo com as normas do Banco Central da República Argentina (B.C.R.A.), as demonstrações
financeiras do Banco em 31 de dezembro de 2011 e 2010 reconhecem os efeitos inflacionários apurados
entre 1º de janeiro de 2002 até 28 de fevereiro de 2003, data em que o Banco Central da República
Argentina (B.C.R.A.) descontinuou o método de ajuste dos efeitos inflacionários, uma vez que não mais se
apresentavam as condições de uma economia hiperinflacionária.
De acordo com a IAS 29 “Demonstrações financeiras em economias hiperinflacionárias”, a economia
argentina não apresentou as características mínimas estabelecidas na norma contábil para ser considerada
como economia hiperinflacionária, naquela data. Desta forma, segundo as IFRS, o Banco não deveria ter
aplicado a correção monetária de balanço nas demonstrações financeiras entre 1º de janeiro de 2002 até
28 de fevereiro de 2003.
Desta forma, aplicando-se as IFRS, o patrimônio líquido se reduziria em R$ 620 e R$ 606 em 31 de
dezembro de 2011 e 2010, respectivamente, e os resultados dos exercícios seriam aumentados em R$ 10
e reduzidos em R$ 19, respectivamente.
8.5. Ativos não circulantes mantidos para venda
Em 01 de dezembro de 2011, a Entidade classificou um grupo de ativos não circulantes como mantidos
para venda. O valor contábil destes ativos não circulantes, disponível para venda imediata em suas
condições atuais, será recuperado principalmente através de transação de venda ao invés de seu uso
contínuo. A Gerência assumiu o compromisso de venda, por meio de plano ativo, de negociá-los a preço
de venda razoável. Por tanto as vendas são consideradas como altamente prováveis e é esperado que
sejam completadas no ano seguinte à data de classificação.
Em 31 de dezembro de 2011, os ativos não circulantes mantidos para venda são dois imóveis não
afetados para o funcionamento das sucursais e que nos termos da regulamentação do BCRA são
registrados na rúbrica “Outros Bens” no valor de custo atualizado de acordo com o procedimento descrito
na nota 8.4. precedente, líquido de depreciações acumuladas.
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De acordo com a IFRS 5 - “Ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas”, os
ativos assim classificados devem ser mensurados pelo menor valor entre seu valor contábil e seu valor
justo diminuído dos custos de distribuição. A partir da data de classificação como mantidos para venda,
estes ativos não devem ser sujeito a depreciação.
Desta forma, aplicando-se as IFRS, o patrimônio líquido e o resultado do exercício findo em 31 de
dezembro de 2011, seriam aumentados em R$ 18.
8.6. Imobilizado e Bens Diversos
Estes bens são registrados pelo valor de custo, conforme nota 8.4., líquidos das correspondentes
depreciações acumuladas calculadas com base na vida útil dos bens, depreciando-se de forma completa
nos meses de alta dos bens e não se depreciando nos meses de baixa. Além disto, o Banco mantém
registrada uma provisão de perda por desvalorização para adequar o valor dos mesmos ao seu valor de
mercado. Desta forma, os bens são registrados pelo custo de aquisição corrigido menos a correspondente
depreciação acumulada, limitados aos valores de mercado.
A IAS 16 “Ativo imobilizado”, estabelece que estes bens devem ser valorizados pelo custo de aquisição,
deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas calculadas com base na vida útil estimada dos
bens.
Conforme mencionado na nota 8.4., a economia argentina não reuniu as características mínimas
estabelecidas para ser considerada uma economia hiperinflacionária e, portanto, o Banco não deveria ter
atualizado seus ativos não monetários até 28 de fevereiro de 2003. O efeito no patrimônio líquido e
resultado em 31 de dezembro de 2011 e 2010 estão descritos na referida nota.
De acordo com a IAS 36 “Redução do valor recuperável dos ativos” requer-se que seja determinado como
limite do valor recuperável o maior valor obtido da comparação entre os valores de mercado e o valor em
uso, em função das projeções financeiras da unidade geradora de caixa. O Banco realizou estas projeções
considerando-o como uma única unidade geradora de caixa, e como o valor atual dos ativos (valor em uso)
excede o valor contábil, nenhuma provisão para perdas se faz necessária.
Desta forma, aplicando-se as IFRS, a provisão de perda por desvalorização foi revertida, gerando um
aumento do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 e 2010 nos valores de R$ 8.540 e R$ 11.426,
respectivamente. Adicionalmente, considerando que o Banco efetuou nos exercícios findos naquelas datas,
reversão parcial de provisão, os resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
seriam reduzidos em R$ 3.347 e R$ 1.580, respectivamente.
Adicionalmente, estes bens são afetados pelo descrito na nota 8.10.
8.7. Instrumentos Financeiros Derivativos e Operações de Hedge
A IAS 39 “Instrumentos Financeiros: reconhecimento e evidenciação” estabelece normas de
reconhecimento e valorização para os instrumentos financeiros derivativos e para as operações de hedge.
Essa norma dispõe a valorização dos instrumentos derivativos pelo valor justo, com os ajustes
contabilizados no resultado do exercício.
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Adicionalmente, se determinadas condições são atendidas, um instrumento financeiro derivativo pode ser
considerado como instrumento de hedge (a) de valor justo, (b) de fluxo de caixa, ou (c) de investimento
líquido em operações no exterior. O Banco não realiza operações que possam ser qualificadas como
contabilização de hedge conforme previsto na IAS 39, e os derivativos mantidos pelo Banco (vide nota 13
das demonstrações financeiras individuais), são registrados pelo valor estimado de mercado por serem
considerados como para negociação, conforme determinado na IAS 39.
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco possui contratos de operações de “Swap” de taxa de juros,
que de acordo com as normas estabelecidas pelo Banco Central da República Argentina (B.C.R.A.) estão
valorizados pelo valor “notional”, e são contabilizados na rubrica “Contas de compensação – De derivativos
– SWAP de taxa de juros”, uma vez que não foram designados como instrumentos de hedge conforme
determinado pela IAS 39.
Desta forma, aplicando-se as IFRS, o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 e 2010 aumentaria
em R$ 56 e reduziria em R$ 189, respectivamente. Da mesma forma os resultados dos exercícios findos
naquelas datas aumentariam em R$ 253 e R$ 282, respectivamente.
8.8. Passivos
a) Classificação e valorização dos passivos financeiros:
Depois do reconhecimento inicial, a totalidade dos passivos financeiros são mensurados ao custo
amortizado, utilizando-se o método de cálculo de juros efetivo, com exceção dos instrumentos derivativos,
que em 31 de dezembro de 2010 e 2011, foram avaliados pelo valor justo e que são descritos na nota 8.7.
Da aplicação antecipada da IFRS 9 - "Instrumentos Financeiros", conforme mencionado na nota 8.2., não
surgiram diferenças adicionais de classificação e valorização dos passivos financeiros.
b) Provisões para riscos diversos:
Para determinar o saldo das provisões para riscos diversos, conforme normas do Banco Central da
República Argentina (B.C.R.A.), são considerados os riscos e as incertezas existentes levando em conta a
opinião dos assessores legais externos e internos do Banco. Com base na análise efetuada, o Banco
registrou como provisão o valor correspondente à melhor estimativa de desembolso necessário para cobrir
a obrigação presente na data de fechamento de cada exercício.
As provisões registradas pelo Banco são objeto de revisão na data de fechamento de cada exercício e
ajustadas para refletir a melhor estimativa disponível. Adicionalmente, cada uma das provisões é registrada
com a finalidade de cobrir eventuais perdas futuras originalmente reconhecidas.
De acordo com a IAS 37 “Provisões, ativos e passivos contingentes”, deve-se reconhecer uma provisão
quando, e somente quando, ocorrerem as seguintes circunstâncias: (a) a Entidade tiver uma obrigação
presente, como resultado de um evento passado; (b) seja provável (i.e. a probabilidade de ocorrer seja
maior que a de não ocorrer) que a Entidade tenha que desembolsar recursos para pagar a obrigação; e (c)
pode-se estimar de maneira razoável o valor do passivo correspondente.
Desta forma, aplicando-se os critérios descritos anteriormente, e já que a determinação dos passivos e das
provisões para riscos diversos sob ambas as normativas são coincidentes (B.C.R.A. e IFRS), não surgiram
diferenças significativas em 31 de dezembro de 2011 e 2010.
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8.9. Imposto de Renda
De acordo com as normas do Banco Central da República Argentina (B.C.R.A.), o Banco e GPAT
Compañía Financiera S.A., determinam o imposto de renda aplicando a alíquota do imposto vigente sobre
o lucro tributário, sem considerar o efeito das diferenças temporárias. De acordo com a IAS 12 “Imposto de
renda”, o imposto de renda deve ser contabilizado conforme o método do balanço, registrando-se o efeito
das diferenças temporárias entre a base contábil e tributária dos ativos e passivos e sua posterior reversão,
considerando a existência de expectativa futura de geração de lucros ou receitas tributáveis para fins de
imposto de renda que permitam a realização do crédito tributário em períodos subsequentes.
Efetuando-se os cálculos dos impostos diferidos sobre as diferenças temporárias das demonstrações
financeiras consolidadas e dos ajustes consolidados para aplicação das IFRS, com base nas taxas de
impostos presumivelmente em vigor quando a diferença temporária se reverter, o Banco registraria ativos
nos valores de R$ 45.587 e R$ 31.872 em 31 de dezembro de 2011 e 2010, respectivamente. Da mesma
forma, os resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 aumentariam em R$ 18.649
e R$ 4.645, respectivamente.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os impostos diferidos reconhecidos diretamente
no patrimônio líquido pelas transações descritas na nota 8.1 totalizaram R$ (6.220) e R$ 4.631,
respectivamente.
A composição do imposto de renda diferido ativo e passivo está demonstrada a seguir:
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2011
2010

Descrição:
Imposto de renda diferido ativo:
Ativos financeiros
Empréstimos
Outros créditos
Depósitos
Instrumentos financeiros derivativos
Outros passivos
Provisões para riscos diversos
Total do ativo diferido
Imposto de renda diferido passivo:
Ativos não correntes disponíveis para a venda
Imobilizado e diversos
Instrumentos financeiros derivativos
Total do passivo diferido
Imposto de renda diferido líquido
Reclassificação do imposto de renda diferido acumulado de
outras subsidiarias (1)
Total do ajuste do imposto de renda diferido

161
29.075
518
369
13.983
6.573
50.679

901
12.778
1.166
809
66
11.059
5.872
32.651

(7)
(4.987)
(20)
(5.014)
45.665

(823)
(823)
31.828

78
45.587

(44)
31.872

(1) Em 31 de dezembro de 2011 corresponde ao imposto de renda diferido registrado nas
subsidiárias Patagonia Valores S.A. Sociedad de Bolsa e Patagonia Inversora S.A. Sociedad
Gerente de Fondos Comunes de Inversión, conforme IAS 12.
A evolução do imposto de renda diferido líquido durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e
2010 é resumida da seguinte forma:
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Exercícios
findos em
31 de dezembro de
2011
2010
33.112
24.634
Ativo líquido de imposto diferido no início do exercício (*)
Reclassificação no resultado pelo imposto de renda diferido
de outras subsidiarias
124
(197)
Ajuste imposto diferido IFRS no exercicio (2)
18.649
4.645
Efeito registrado em reservas no patrimônio líquido
(nota 8.1)
(6.220)
4.631
Aquisição de subsidiarias
(1.885)
45.665
31.828
Imposto de renda diferido ativo líquido no final do exercicio
 Gerado pelo Banco Patagonia S.A. e GPAT Compañía Financiera S.A.
(*) Convertido conforme taxa de câmbio na data de fechamento de cada exercício.
O quadro abaixo demonstra a conciliação do imposto de renda corrente local e diferido de acordo com as
IFRS, com base na alíquota fiscal vigente na Argentina:
Exercícios
findos em
31 de dezembro de
Descrição
Lucro antes de impostos de acordo com as IFRS
Alíquota do imposto de renda
Imposto de renda
Diferenças permanentes:
Receitas não sujeitas ao imposto de renda
Despesas não dedutíveis do imposto de renda
Imposto de renda de acordo com as IFRS

2011
394.185
35%
137.965

2010
353.467
35%
123.713

(18.185)
26.798
146.578

(23.837)
7.837
107.713

O quadro abaixo apresenta a diferença entre a despesa de imposto de renda conforme as
regulamentações do Banco Central da República Argentina (B.C.R.A.) e a despesa de imposto de renda de
acordo com as IFRS:

Descrição
Imposto de renda de acordo com as normas do B.C.R.A.
Reclassificação no resultado pelo imposto de renda
consolidado de acordo com as IFRS
Ajuste no resultado pelo imposto diferido de acordo com
as IFRS
Imposto de renda de acordo com as IFRS

89

Exercícios
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2011
2010
165.227
110.714
-

1.644

(18.649)
146.578

(4.645)
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8.10. Combinação de negócios: Aquisição da GPAT Compañía Financiera S.A. (antigamente
denominada GMAC Compañía Financiera S.A.)
Como mencionado na nota 3 das demonstrações financeiras, em 27 de agosto de 2009 foi celebrado
Contrato de Compra e Venda de Ações da GMAC Compañía Financiera S.A. pelo Banco Patagonia. A
transação foi finalizada em data 26 de julho de 2010, com transferência das ações e pagamento do preço
total nessa data.
A Entidade considera que essa transação representa uma oportunidade para prolongar o horizonte de seus
negócios, bem como para diversificar os produtos e serviços financeiros.
As combinações de negócios são contabilizadas pelo método da aquisição. O custo de aquisição é
mensurado como a suma da contraprestação transferida, mensurada ao valor justo na data da aquisição, e
o valor de qualquer participação minoritária na sociedade adquirida, mensurada de maneira proporcional
aos ativos líquidos identificáveis da adquirida. Os custos de transação incorridos na aquisição são
registrados como despesas. O Banco deve comparar a contraprestação transferida mais o montante de
quaisquer participações minoritárias com o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos,
reconhecendo um ganho pelo excedente do valor justo sobre o preço pago.
Adicionalmente, a IFRS 3 dispõe que, para aquisições em condições muito vantajosas, antes de reconhecer
um lucro, a Entidade deve reavaliar se identificou todos os ativos adquiridos e passivos assumidos, e revisar os
procedimentos utilizados para o cálculo do valor justo.
Neste contexto, detalhamos o valor justo dos ativos e passivos identificáveis da GPAT Compañía
Financiera S.A. na data de aquisição:
Descrição
Ativo
Caixa e saldos no BCRA e outras entidades financeiras
Empréstimos
Outros créditos
Imobilizado e diversos
Passivo
Imposto de renda diferido passivo
Previsões para outros riscos
Outros

Valor justo na data de
aquisição
16.972
90.240
11.805
4.520
123.537
1.961
63
45.639
47.663

Total de ativos líquidos identificados ao valor justo
Participações minoritárias (1%)
Resultados decorrentes da aquisição
Contraprestação Transferida na compra

75.874
(759)
(36.106)
39.009

A seguir são descritas as principais diferenças entre as normas do BCRA e as aplicáveis segundo os IFRS,
referente aos ativos e passivos da GPAT Compañía Financiera S.A., aplicando-se o método da aquisição e
seu efeito nos resultados e patrimônio líquido da Entidade:
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Descrição
Ativos financeiros valorizados pelo
valor justo desde seu reconhecimento
inicial
Empréstimos e contas a receber
Imobilizado e bens diversos
Provisões para riscos diversos

Aumento / (diminuição)
Patrimônio líquido em
Patrimônio líquido em
31 de dezembro de
31 de dezembro de
2011 (1)
2010 (1)
a)
b)
c)
d)

2.235
2.751
22.750
27.736

11
4.412
2.724
28.115
35.262

(1) Sem considerar o efeito do imposto diferido mencionado em nota 8.9
Aumento / (diminuição)
Resultado do exercício
Resultado do exercício
findo em
findo em
31 de dezembro de
31 de dezembro de
2011 (1)
2010 (1)

Descrição
Ativos financeiros valorizados pelo
valor justo desde seu reconhecimento
inicial
Empréstimos e contas a receber
Imobilizado e bens diversos
Resultados gerados pela aquisição

a)
b)
c)
e)

(12)
(2.354)
(83)
(6.500)
(8.949)

11
1.784
(34)
31.582
33.343

Tendo aplicado as IFRS, como consequência da comparação dos valores justos e líquidos entre ativos e
passivos adquiridos e a contraprestação transferida, assim como a valorização posterior da participação
adquirida, o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 e 2010 teria aumentado em R$ 27.736 e R$
35.262, respectivamente. Da mesma forma, os resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de
2011 e 2010 teriam diminuído em R$ (8.949) e aumentado em R$ 33.343, respectivamente.
a) Ativos financeiros valorizados pelo valor justo a partir do reconhecimento inicial: Em 31 de
dezembro de 2010, GPAT Compañia Financiera S.A. registrava nas contas “Títulos Públicos –
Instrumentos Emitidos pelo BCRA” uma NOBAC que não possuía cotação, sendo registrada pelo
custo acrescido exponencialmente em função da taxa interna de retorno (TIR), nos termos das
regras do BCRA. O efeito do ajuste para valorizar esse instrumento pelo valor justo, utilizando
técnicas de valorização em cumprimento dos IFRS aumentaria o patrimônio líquido e o resultado
do exercício findo naquela data em R$ 11.
Em 31 de dezembro de 2011, considerando que GPAT Compañía Financiera S.A não detém tal
posse, em caso de aplicação dos IFRS o resultado teria diminuído em R$ 12.
b) Empréstimos: Como consequência da aplicação do método da aquisição, que estabelece que o
custo dos ativos adquiridos deve ser registrado pelos seu valor justo, a Entidade estimou o valor de
mercado dos empréstimos calculando o valor presente dos fluxos de caixa descontados a uma
taxa apropriada, calculada em função do risco. Na data de aquisição, esse valor foi superior ao
valor registrado segundo as regras do BCRA em R$ 2.734 (R$ 2.628 em 31 de dezembro de
2010). Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o valor justo dos empréstimos seria reduzido em R$
1.592 e aumentado em R$ 1.593, respectivamente e os resultados pelos exercícios findos
naquelas datas teriam diminuído em R$ 3.249 e aumentado em R$ 1.593, respectivamente.
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Em 31 de dezembro de 2011 y 2010, conforme mencionado na nota 8.3.1, os empréstimos teriam
aumentado em R$ 1.093 e R$ 191, respectivamente e os resultados pelos exercícios findos em
naquelas datas teriam aumentado em R$ 895 e R$ 191, respectivamente.
Em caso de aplicação dos IFRS, pelo efeito dos ajustes mencionados precedentemente o
patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 e 2010 teria aumentado em R$ 2.235 e R$ 4.412,
respectivamente. Da mesma forma os resultados pelos exercícios findos em naquelas datas teriam
diminuído em R$ 2.354 e R$ 1.784, respectivamente.
c) Imobilizado e bens diversos: Com o propósito de estimar o valor de mercado do imóvel de
propriedade da GPAT Compañía Financiera S.A., foi solicitada a cotação do mesmo na data de
aquisição, avaliado por um consultor independente especializado. Na data de aquisição, o maior
valor calculado é de R$ 2.869 (R$ 2.758 em 31 de dezembro de 2010).
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, esse maior valor seria reduzido em R$ 118 e 34,
respectivamente, por causa das depreciações registradas segundo as regras do BCRA.
Em caso de aplicação dos IFRS, pelo efeito dos referidos ajustes o patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 2011 e 2010 teria aumentado em R$ 2.751 e R$ 2.724, respectivamente. Da mesma
forma os resultados pelos exercícios findos em naquelas datas teriam diminuído em R$ 83 e R$
34, respectivamente.
d) Provisões do passivo: Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 Banco Patagonia S.A. estabeleceu um
deságio no valor de R$ 22.750 e R$ 28.115, respectivamente, que é registrado nas demonstrações
financeiras consolidadas, na rubrica "Provisões" no Passivo. Por aplicação do IFRS 3, esse
passivo não deveria ter sido reconhecido.
e) Resultado gerado pela aquisição: A Entidade determinou uma diferença de R$ 36.106 entre o
preço pago e os valores justos dos ativos adquiridos, passivos assumidos e a participação
minoritária, na data de aquisição. Em cumprimento às normas do BCRA, a amortização do deságio
registrado foi atribuída como ganho no resultado do exercício. Portanto, se os IFRS tivessem sido
aplicados, os resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 teriam
diminuído em R$ 6.500 e aumentado em R$ 31.582, respectivamente.
A IAS 27, "Demonstrações Financeiras Consolidadas e Separadas", estabelece que as participações
não controladoras que representam a parcela do resultado e do patrimônio líquido que não pertence
direta o indiretamente, ao Banco, devem ser registradas como uma linha separada nas
Demonstrações Consolidadas de Resultados, de Resultados Abrangentes, de Balanço Patrimonial e
de Mutações do Patrimônio Líquido. Nos termos das normas do BCRA, a Entidade eliminou do
patrimônio líquido e do resultado do exercício a parcela correspondente à participação minoritária.
Portanto, caso os IFRS tivessem sido aplicados, o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 e
2010 teriam aumentado R$ 1.005 e R$ 785, respectivamente. Da mesma forma, os resultados do
exercícios findos em naquelas datas teriam aumentado em R$ 189 e R$ 90, respectivamente.
8.11. Operações Compromissadas
O Banco efetua operações compromissadas com a finalidade de intermediação por conta própria.
Conforme as normas do BCRA, os títulos públicos a serem entregues ou recebidos são registrados pelo
valor da cotação de mercado vigente na data do balanço e os valores a receber ou pagar pela liquidação
da operação são valorizados conforme preço pautado.
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Conforme ás IFRS, estes operações formam parte do escopo da IFRS 9 que estabelece que no caso de
que o cedente não transfira substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um
ativo financeiro, deve continuar sendo registrado o ativo financeiro em sua totalidade e contabilizado um
passivo financeiro pela retribuição recebida.
Aplicando-se as IFRS, conforme ao parágrafo anterior, não houve diferenças nos resultados nem o
patrimônio líquido do Banco, só afeita a apresentação do total de ativos e passivos. De modo que os
mesmos teriam diminuído em R$ 378.256 e R$ 284.220 em 31 de dezembro de 2011 e 2010,
respectivamente.

8.12. Lucro por Ação
O capital social do Banco é integrado e composto por ações ordinárias. Em 31 de dezembro de 2011, a
composição do capital social do Banco compreende ações em circulação, como demonstrado
detalhadamente no Anexo “K” das demonstrações financeiras individuais.
As normas do Banco Central da República Argentina (B.C.R.A.) não requerem a divulgação do lucro por
ação ou dos dividendos por ação. De acordo com a IAS 33 “Lucros por ação”, é necessário informar os
lucros básicos e diluídos por ação, que são calculados dividindo-se o resultado do exercicio atribuível aos
acionistas detentores de ações ordinárias pela quantidade média de ações ordinárias em circulação
durante o exercicio.
As capitalizações de rendimentos ou outras formas similares de aumento do número de ações constituem
uma divisão de ações e, portanto, são consideradas como já emitidas, outorgando efeito retroativo a estes
aumentos para o cálculo do “Lucro por ação".
O “Lucro diluído por ação” mede o rendimento das ações ordinárias considerando o efeito de outros
instrumentos financeiros que podem ser convertidos em ações. Visto que o Banco não emitiu instrumentos
financeiros que tenham efeito diluído no lucro por ação, os lucros básicos e diluídos por ação são
coincidentes.
O seguinte quadro demonstra o cálculo dos lucros básicos e diluídos por ação:
Em 31 de dezembro de
2011
2010
Numerador:
Resultado do exercicio segundo IFRS atribuível a
acionistas da Entidade controladora
Denominador:
Média ponderada de ações ordinárias do exercicio
(segundo IAS 33)
Lucro básico e diluído por ação segundo as IFRS
(expresso em R$)
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245.638

VN 719.264.737

VN 719.264.737
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8.13. Demonstrações dos Fluxos de Caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa dos exercicios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, incluídas
nas demonstrações financeiras consolidadas segundo as normas do Banco Central da República Argentina
(B.C.R.A.), não diferem significativamente do requerido pela IAS 7, “Demonstração dos fluxos de caixa”.
8.14. Novas Políticas Contábeis
Na data de emissão das demonstrações financeiras, o Banco decidiu não adotar de maneira antecipada as
seguintes normas e interpretações que foram emitidas, mas que não entraram em vigor em 31 de
dezembro de 2011:


IAS 1 (Revisada) "Apresentação de Demonstrações Financeiras": tendo vigência obrigatória
para períodos que iniciem em 01 de julho de 2012, introduz melhoras para alinhar a
apresentação de itens da Demonstração do Resultado Abrangente com as USGAAP.



IAS 12 (Revisada) "Imposto de renda": em vigor para períodos que comecem em 01 de
janeiro de 2012, alterou o conceito de recuperação do imobilizado para investimento no
Imposto Diferido. A alteração inclui a presunção de que a recuperação do valor contábil do
imobilizado para investimento é realizada através de venda. Consequentemente, a CIN 21
"Imposto de Renda – Recuperação de ativos reavaliados não depreciáveis" deixou de ser
aplicada para propriedades de investimento mensuradas a valor justo.



IAS 19 (Revisada) "Benefícios a empregados": tendo vigência obrigatória para todos os
exercícios que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013, introduz melhoras no registro contábil
de pensões e outros benefícios pós-emprego.



IAS 27 (Revisada) "Demonstrações financeiras individuais": tendo vigência obrigatória para
exercícios que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013, exige que as Entidades preparem
demonstrações financeiras individuais quando possuírem investimentos ao custo ou de
acordo com o IFRS 9 "Instrumentos Financeiros".



IAS 28 (Revisada) "Investimentos em associadas e combinação de negócios": tendo vigência
obrigatória para exercícios que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013, estabelece os
requerimentos para aplicação do método da participação no registro dos investimentos no
registração em associadas e negócios conjuntos.



IFRS 10 "Demonstrações Financeiras Consolidadas": tendo vigência obrigatória para
exercícios que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013, substitui a SIC 12 "Consolidação –
Demonstrações com Propósito Específico" e a IAS 27 “Demonstrações Financeiras
Consolidadas e Individuais”. A IFRS estabelece o control como a base para a consolidação e
fornece uma nova definição de control. Alinda assim, estabelece a forma en que se aplica o
principio de control para identificar se um inversor controla uma entidade e, portanto debe
consolidá-la.



IFRS 11 "Empreendimentos controlados em conjunto": tendo sua vigência obrigatória para
exercícios que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013, determina o tipo de acordo e dá
supremacia aos direitos e obligações dele decorrentes frente à forma legal. A norma aborda
inconsistências do registro dos acordos, e estabelece os princípios que são aplicáveis para
contabilização de todos os acordos.



IFRS 12 "Informações a serem divulgadas sobre participações em outras sociedades": tendo
sua vigência obrigatória para exercícios que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013, o IASB
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publica norma integral de requerimentos de informações a serem divulgadas, pelas entidades
que tenham uma participação numa subsidiária, um acordo conjunto, uma entidade asociada
o uma entidade estructurada não consolidada.


IFRS 13 "Mensuração de valor justo": tendo vigência obrigatória para exercícios que iniciem a
partir de 01 de janeiro de 2013, define valor justo, estabelece normas para a mensuração de
valor justo e requere as informações a serem divulgadas a respeito deles.



IFRIC 20 "Custos da remoção de resíduos (stripping) de superfície na fase de produção de
uma mina": em vigor para períodos que começam em ou após dia 01 de janeiro de 2013. A
interpretação permite esclarecer quando e de que maneira escriturar as despesas de
remoção de resíduos, o reconhecimento de um ativo, de corresponder, e a maneira de
mensuração desse ativo.

O Banco não espera que o impacto na aplicação destas normas ou interpretações seja significativo para
suas demonstrações financeiras consolidadas.
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Carteira Corporativo

31/12/11

31/12/10

Em situação normal

3.480.520

2.208.775

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

277.398
288.513
2.914.609

156.120
148.683
1.903.972

Com seguimento especial

1.583

1.675

Em observação

1.382

1.395

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

26
1.356

1.395

Em negociação ou com acordos de refinanciamento

201

280

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

78
123

147
133

1.258

557

627
631

175
382

Com alto risco de insolvência

2.509

3.358

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

422
2.087

594
2.764

Irrecuperável

6.809

6.134

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

433
6.376

6.134

3.492.679

2.220.499

Com problemas
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

Total da Carteira Corporativo
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Carteira de Varejo e/ou Imobiliário

31/12/11

31/12/10

Cumprimento normal

2.103.168

1.235.127

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

8.221
412.296
1.682.651

9.101
183.238
1.042.788

Risco baixo

52.711

19.483

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

331
25.315
27.065

110
4.185
15.188

Risco médio

8.018

5.836

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

2.539
5.479

2
1.407
4.427

Risco alto

17.852

15.214

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

1.072
16.780

694
14.520

Irrecuperável

7.650

8.912

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

265
7.385

150
8.762

Irrecuperável por disposição técnica

94
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- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

8
86

10
87

Total da Carteira de Varejo e/ou Imobiliário

2.189.493

1.284.669

Total Geral

5.682.172

3.505.168
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Senhores Acionistas e Diretores do
BANCO PATAGONIA S.A.
Teniente General J. D. Perón 500
Cidade Autônoma de Buenos Aires

1. Realizamos a auditoria da demonstração do balanço patrimonial adjunto do BANCO PATAGONIA S.A.
em 31 de dezembro de 2011 e as correspondentes demonstrações dos resultados, das mutações do
patrimônio líquido e do fluxo de caixa e equivalentes referentes ao exercício que findam nessa data.
Também, realizamos uma auditoria da demonstração do balanço patrimonial consolidado adjunto do
BANCO PATAGONIA S.A. e suas sociedades controladas em 31 de dezembro de 2011 e das
correspondentes demonstrações consolidadas dos resultados e do fluxo de caixa e equivalentes
referentes ao exercício que findam nessa data, que se expõem como informação complementar no
Quadro I .
2. La Direção de a Entidade é responsável pela preparação e apresentação razoável dos demonstrações
financeiras de acordo com as normas contábeis estabelecidas pelo Banco Central de a República
Argentina (B.C.R.A.). Esta responsabilidade inclui desenhar; implementar e manter um sistema de
controle interno adequado, para que estes demonstrações financeiras não incluam descorçoes
significativas originadas em erros ou omissões ou em irregularidades; selecionar e aplicar políticas
contábeis apropriadas e efetuar as estimações que resultem razoáveis nas circunstancias. Nossa
responsabilidade é expressar uma opinião sobre as mencionados demonstrações contábeis baseada em
nossa auditoria.
3. Nosso trabalho foi realizado de acordo com as normas de auditoria vigentes na República Argentina e
com as “Normas mínimas sobre auditorias externas” emitidas pelo B.C.R.A. Estas normas requerem que
o auditor planifique e desenvolva sua tarefa com o objetivo de obter um grau razoável de seguridade
acerca da inexistência de distorções significativas nas demonstrações financeiras.
Uma auditoria inclui aplicar procedimentos, sobre bases seletivas, para obter elementos de juízo sobre a
informação exposta nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do juízo
profissional do auditor, quem a este fim avalia os riscos de que existam distorções significativas nas
demonstrações financeiras, originadas em erros ou omissões ou em irregularidades. Ao realizar esta
avaliação de riscos, o auditor considera o controle interno existente na Entidade, no que seja relevante
para a preparação e apresentação razoável das demonstrações financeiras, com a finalidade de
selecionar os procedimentos de auditoria que resultem apropriados nas circunstancias, mas não com o






propósito de expressar uma união sobre a efetividade do sistema de controle interno vigente na
Entidade. Assim mesmo, uma auditoria inclui avaliar que as políticas contábeis utilizadas sejam

apropriadas, a razoabilidade das estimações contábeis efetuadas pela Direção da Entidade e a
apresentação das demonstrações financeiras tomados em seu conjunto.
Consideramos que os elementos de juízo obtidos nos oferecem uma base suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião de auditoria.
4. Tal como se descreve na nota 6 as demonstrações financeiras adjuntas, as demonstrações financeiras
mencionadas no parágrafo 1, foram preparadas pela Entidade de acordo com as normas contábeis
estabelecidas pelo B.C.R.A., as quais diferem das normas contábeis profissionais aprovadas pelo
Conselho Profissional de Ciências Econômicas da Cidade Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina em certos aspectos de avaliação e exposição que se descrevem e quantificam na mencionada
nota.
5. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras mencionados no parágrafo primeiro apresentam
razoavelmente, em todos seus aspectos significativos, a situação patrimonial de BANCO PATAGONIA
S.A. e a situação patrimonial consolidada de BANCO PATAGONIA S.A. com suas sociedades
controladas ao 31 de dezembro de 2011 e os respectivos resultados de suas operações e os fluxos de
caixa e seus equivalentes pelo exercício finalizado nessa data, de conformidade com as normas
contábeis estabelecidas pelo B.C.R.A. y, exceto pelo motivo da question mencionada no parágrafo
quarto com as normas contábeis profissionais vigentes na Cidade Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina.
6. Em relação com a demonstração de situação patrimonial do BANCO PATAGONIA S.A. e ao
demonstração de situação patrimonial consolidado do BANCO PATAGONIA S.A. com seas sociedades
controladas em 31 de dezembro de 2010 e com as correspondentes demonstrações de resultados e de
evolução do patrimônio líquido pelo exercício finalizado nesta data, apresentados com propósitos
comparativos, informamos que emitimos em 18 de fevereiro de 2011 um informe de auditoria que incluiu
uma opinião favorável com reservas por diferenças entre a aplicação das normas do B.C.R.A. e as
normas contábeis profissionais vigentes na Cidade Autónoma de Buenos Aires, República Argentina,
que estão detalhadas na nota 6. e nas demonstrações financeiras adjuntas.
7. Em cumprimento de disposições vigentes, informamos que:
a) As demonstrações financeiras mencionados no parágrafo primeiro, se encontram registrados no
livro Balances e, em nossa opinião, foi preparada, em todos seus aspectos significativos, em







conformidade com as normas pertinentes do B.C.R.A, da Lei de Sociedades Comercial e da
Comissão Nacional de Valores.
b) As demonstrações financeiras individuais de BANCO PATAGONIA S.A surgem de registros
contábeis realizados, em seus aspectos formais, de conformidade com as normas legais vigentes
e de acordo com as condições estabelecidas na Resolução N° 4.810/EMI de a Comissão Nacional
de Valores em 21 de outubro de 2008.
c) Aplicamos os procedimentos para a prevenção do branqueamento de capitais eo financiamento
do terrorismo sob as normas profissionais emitidas pela Federação Argentina de Conselhos
Profissionais de Ciências Econômicas.
d) Em 31 de dezembro de 2011, a divida apurada

em conceito de aportes e contribuições

provisionais para a Administração Nacional da Segurança Social, que surge dos registros
cantáveis da Sociedade, aumenta a $ 11.449.374 não sendo exigível nesta data.
e) Durante o exercício finalizado em 31 de dezembro de 2011, faturamos honorários por serviços
de auditoria prestados a Entidade, que representam 99,76 % do total faturado a Entidade por todo
conceito, 76,09% do total de serviços de auditoria faturados a Entidade e a suas sociedades
controladas e, 75,95% do total faturado a Entidade e a suas sociedades controladas por todo
conceito.

Cidade Autónoma de Buenos Aires,
30 de janeiro de 2012

PISTRELLI, HENRY MARTIN e ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13
Pablo M. Moreno
Socio
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Livro 164 - Folha 235
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
ATIVO

31/12/11

31/12/10

A. Disponibilidades
Caixa
Bancos e correspondentes
Banco Central da República Argentina (BCRA)
Outras do país
Do exterior
B. Títulos Públicos e Privados ( Anexo A)
Detenções registradas ao valor razonável do mercado
Detenções registradas ao custo mais rendimento
Instrumentos emitidos pelo BCRA
C. Empréstimos
Setor público não financeiro (Anexos B, C e D)
Setor financeiro (Anexos B, C e D)
Interfinanceiros (Call Outorgados)
Outros financiamentos a instituições financeiras locais
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apuradas a receber
Setor privados não financeiros e residentes no exterior (Anexos B, C e D)
Adiantamentos
Documentos
Hipotecários
Garantias
Pessoais
Cartões de crédito
Outros
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a receber
(Juros garantidos por documento)
(Provisões) (Anexo J)

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Subgerente Geral
Área Administração e Finanças

1.029.817
1.212.521
928.414
35.275
248.832
2.242.338

484.138
996.860
732.919
19.616
244.325
1.480.998

953.290
17.290
1.541.056
2.511.636

865.202
10.230
2.684.880
3.560.312

116.982
634.849
281.591
339.389
13.869
10.520.336
1.660.427
4.335.394
70.380
4.516
1.953.128
1.344.477
1.078.324
109.672
(35.982)
(218.993)
11.053.174

90.636
241.128
104.956
130.903
5.269
7.060.707
1.031.913
3.047.257
82.348
18.899
1.188.613
814.747
828.070
67.298
(18.438)
(157.502)
7.234.969
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Presidente
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
ATIVO – Continuação

31/12/11

D. Outros Créditos por Intermediação Financeira
Banco Central da República Argentina
Crédito a receber por vendas à vista a liquidar e a prazo
Valores a receber por compras à vista a liquidar e a prazo
Obrigações negociáveis sem cotação (Anexos B, C e D)
Saldos pendentes de liq. de operações a termo sem entrega do ativo subjacente
Outros não incluídos nas normas de classificação de devedores
Outros incluídos nas normas de classificação de devedores (Anexos B, C e D)
Juros e ajustes apurados a receber cobertos pelas normas de classificação de
devedores (Anexos B, C e D)
(Provisões) (Anexo J)

31/12/10

388.721
800.546
14.884
45.753
7.274
58.113
7.556

185.034
612.520
600
3.585
25.833
13.657

1.004
(1.577)
1.322.274

458
(1.652)
840.035

492.803
4.330
(5.959)
491.174

234.958
1.947
(3.642)
233.263

278.530
46.747
(52.215)
273.062

230.253
43.863
(67.133)
206.983

3.882
402.903
3
94
(1.312)
405.570

7.822
411.964
6
94
(2.318)
417.568

H. Imobilizado (Anexo F)

199.695

176.057

I. Outros Bens (Anexo F)

61.716

71.821

-

-

583

558

18.561.222

14.222.564

E. Créditos por arrendamento mercantil
Créditos por arrendamento mercantil (Anexos B, C e D)
Juros e ajustes apurados a receber (Anexos B, C y D)
(Provisões) (Anexo J)
F. Participações em Outras Sociedades (Anexo E)
Em instituições financeiras
Outras
(Desagio)
G. Outros Créditos
Devedores por venda de bens (Anexos B, C e D)
Outros (Nota 7)
Juros e ajustes apurados a receber de devedores por venda de bens (Anexos B, C e D)
Outros juros e ajustes apurados a receber
(Provisões) (Anexo J)

J. Bens Intangíveis (Anexo G)
K. Itens Pendentes de Classificação
TOTAL DO ATIVO

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Subgerente Geral
Área Administração e Finanças

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
PASSIVO

31/12/11

L. Depósitos (Anexos H e I)
Setor público não financeiro
Setor financeiro
Setor privado não financeiro e residentes no exterior
Contas correntes
Contas de poupança
Certificado de depósito
Contas de investimento
Outros
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a pagar

31/12/10

1.860.863
20.745
11.435.555
2.157.368
3.684.132
5.105.323
7.844
414.466
66.422
13.317.163

1.550.373
56.612
8.691.757
1.614.820
2.741.645
3.988.195
1.072
313.149
32.876
10.298.742

1.064
440.627
14.858
883.400
728.308
2.251
2.070.508

1.022
129.421
704
679.875
483.988
732
1.295.742

1.137
621.622
622.759

448.072
448.072

66.993

68.054

-

-

1.263

962

TOTAL DO PASSIVO

16.078.686

12.111.572

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (conforme demonstração respectiva)

2.482.536

2.110.992

TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO

18.561.222

14.222.564

M. Outras Obrigações por Intermediação Financeira
Banco Central da República Argentina (Anexo I)
Bancos e órgãos internacionais (Anexo I)
Valores a pagar por compras à vista a liquidar e a prazo
Valores a entregar por vendas à vista a liquidar e a prazo
Outras (Anexo I) (Nota 7)
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a pagar (Anexo I)
N. Outras Obrigações
Honorarios
Outras (Nota 7)
O. Provisões (Anexo J) (Nota 9)
P. Obrigações Negociáveis Subordinadas (Nota 12)
Q. Itens Pendentes de Classificação

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Subgerente Geral
Área Administração e Finanças

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
CONTAS DE ORDEM

31/12/11

31/12/10

DEVEDORAS
Contingentes
Créditos obtidos (saldos não utilizados)
Garantias recebidas
Contas contingentes devedoras por contrapartida
Controle
Devedores classificados irrecuperáveis
Outras (Nota 7)
Contas de controle devedoras por contrapartida
Derivativos (Anexo O e Nota 13)
Valor principal de operações a prazo sem entrega do ativo
Permuta de taxas de juros
Conta de derivativos devedoras por contrapartida
Atividade Fiduciária (Nota 14)
Fundos em fiduciários
TOTAL DAS CONTAS DE ORDEM DEVEDORAS

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Subgerente Geral
Área Administração e Finanças

84
5.781.762
564.249
6.346.095

63.137
3.844.701
382.675
4.290.513

325.304
3.835.004
1.717.771
5.878.079

322.347
3.189.321
1.061.473
4.573.141

2.335.998
10.000
531.738
2.877.736

466.239
15.000
492.302
973.541

993.447
993.447

525.715
525.715

16.095.357

10.362.910

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
CONTAS DE ORDEM – Continuação

31/12/11

31/12/10

CREDORAS
Contingentes
Créditos acordados (saldos não utilizados) compreendidos nas normas de classificação
de devedores (Anexos B, C e D)
Outras garantias outorgadas incluídas nas normas de classificação de devedores
(Anexos B, C e D)
Outras garantias outorgadas não incluídas nas normas de classificação de devedores
Outras incluídas nas Normas de Classificação de Devedores (Anexos B, C e D)
Outras não incluídas nas Normas de Classificação de Devedores
Contas contingentes credoras por contrapartida

279.622

184.907

39.709
35.490
75.702
133.726
5.781.846
6.346.095

38.505
33.828
56.057
69.378
3.907.838
4.290.513

Controle
Valores a serem creditados
Outras (Nota 7)
Contas de controle credoras por contrapartida

285.356
1.432.415
4.160.308
5.878.079

199.739
861.734
3.511.668
4.573.141

Derivativos (Anexo O e Nota 13)
Valor principal de opções de venda lançadas
Valor principal de operações a prazo sem entrega do ativo
Contas derivativas credoras por contrapartida

22.432
509.306
2.345.998
2.877.736

25.721
466.581
481.239
973.541

993.447
993.447

525.715
525.715

16.095.357

10.362.910

Atividade Fiduciária (Nota 14)
Contas de atividade fiduciária credoras por contrapartida
TOTAL DAS CONTAS DE ORDEM CREDORAS

As notas 1 a 25, os anexos A a L, N e O, e o Quadro I que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)


DETALHE

31/12/11

A. RECEITAS FINANCEIRAS
Juros com disponibilidades
Juros com empréstimos ao setor financeiro
Juros com adiantamentos
Juros com documentos
Juros com empréstimos hipotecários
Juros com empréstimos garantidos 
Juros com empréstimos de cartões de crédito
Juros com outros empréstimos
Juros com outros créditos por intermediação financeira
Juros com arrendamento mercantil
Resultado líquido de títulos públicos e privados
Resultado com empréstimos garantidos – Decreto 1387/01
Ajustes com cláusula C.E.R.
Ajustes com cláusula C.V.S.
Diferenças de câmbio do ouro em moeda estrangeira
Outros
B. DESPESAS FINANCEIRAS
Juros com depósitos em contas de poupança
Juros com certificado de depósito a prazo fixo
Juros com empréstimos interfinanceiros recebidos (call recebidos)
Juros com financiamentos do setor financeiro
Juros com outras obrigações por intermediação financeira
Juros com obrigações negociáveis subordinadas
Outros juros
Ajustes com cláusula C.E.R.
Aporte ao fundo de garantia dos depósitos
Outros
MARGEM BRUTA DE INTERMEDIAÇÃO
C. PROVISÕES PARA PERDAS
D. RECEITAS DE SERVIÇOS
Vinculadas com operações ativas
Vinculadas com operações passivas
Outras comissões
Outros

31/12/10

162
61.164
297.512
458.557
8.939
1.675
173.888
537.237
3.178
61.654
382.366
61
2.408
107
108.588
46.152
2.143.648

113
28.326
177.808
251.349
10.376
4.720
108.636
363.510
1.415
28.407
476.278
307
1.581
105
84.218
31.606
1.568.755

7.025
602.511
2.119
1.525
5.665
928
84
20.199
106.938
746.994

5.303
297.213
4.591
497
2.047
1.258
295
101
12.889
84.297
408.491

1.396.654

1.160.264

97.103

53.859

273.818
397.923
40.841
151.895
864.477

195.215
286.696
33.427
101.282
616.620
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
DETALHE – continuação

31/12/11

E. DESPESAS DE SERVIÇOS
Comissões
Outros (Nota 7)
G. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com pessoal
Honorários de diretores e síndicos
Outros honorários
Propaganda e publicidade
Impostos
Depreciação de imovilizado
Outras despesas operacionais
Outros
RESULTADO LÍQUIDO POR INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
I. OUTRAS RECEITAS
Resultado com investimentos de longo prazo
Juros punitivos
Créditos recuperados e reversão de provisões
Outras (Nota 7)
J. OUTRAS DESPESAS
Juros punitivos e despesas pagas em favor do BCRA
Despesas incobráveis de outros créditos e outras provisões
Depreciação e perdas por bens diversos
Outras (Nota 7)
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
L. IMPOSTO DE RENDA (Nota 4.5.s)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - LUCRO

31/12/10

94.468
131.837
226.305

80.208
103.461
183.669

689.609
12.082
33.720
36.170
54.030
17.322
206.750
44.469
1.094.152

530.192
9.694
24.295
34.733
41.869
14.207
164.672
42.138
861.800

843.571

677.556

75.048
2.612
18.460
56.790
152.910

44.905
1.970
15.400
40.310
102.585

96
11.016
871
21.220
33.203

415
17.770
1.857
23.144
43.186

963.278

736.955

351.032

255.551

612.246

481.404

As notas 1 a 25, os anexos A a L, N e O, e o Quadro I que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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BANCO PATAGONIA S.A.

TRADUÇÃO LIVRE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
Aportes não
capitalizados
Capital
Social (1)

Movimentações

Saldos no início do exercício

Reserva de
resultados

Prêmio na
emissão de
ações (1)

Resultados
acumulados

Total em
31/12/11

Total em
31/12/10

Legal

719.265

217.191

330.092

844.444

2.110.992

1.854.001

-

-

96.281

(96.281)

-

-

-

-

-

(240.702)

(240.702)

(224.413)

-

-

-

612.246

612.246

481.404

719.265

217.191

426.373

1.119.707

2.482.536

2.110.992

Distribuição de resultados não
asinados aprovada pela Assembleia
Geral Ordinária de Acionistas em
27/04/2011
- Reserva legal
- Dividendos em dinheiro
Ajuste de conversão em reais para
conveniência do leitor
Lucro líquido do exercício

As notas 1 a 25, os anexos A a L, N e O, e o Quadro I que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.

(1) Vide nota 11.
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BANCO PATAGONIA S.A.

TRADUÇÃO LIVRE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
Variações em caixa e equivalentes

31/12/11

Caixa no início do exercício
Caixa no final do exercício
Aumento liquido / (Diminuição líquida) de caixa

31/12/10

1.480.998
2.242.338
761.340

1.510.076
1.480.998
(29.078)

1.514.459

(413.400)

(2.180.729)
(332.557)
(23.877)
(1.824.295)

(1.849.739)
82.030
(79.565)
(1.852.204)

Outros créditos por intermediação financeira

(291.387)

90.782

Créditos por arrendamento mercantil

(196.746)

(59.361)

Depósitos
Setor financeiro
Setor público não financeiro
Setor privado não financeiro e residentes no exterior

2.222.024
(35.867)
310.490
1.947.401

3.360.511
42.514
790.509
2.527.488

182.957
(2.119)
185.076

8.121
(4.591)
12.712

Causa das variações em caixa
Atividades operacionais
Recebimentos / (Pagamentos) líquidos por:
Títulos públicos e privados
Empréstimos
Setor financeiro
Setor público não financeiro
Setor privado não financeiro e residentes no exterior

Outras obrigações por intermediação financeira
Financiamentos do setor financeiro e interfinanceiros (Call recebidos)
Outras (exceto as obrigações incluídas na atividade de financiamento)
Recebimentos vinculados com receitas de serviços

863.357

616.549

Pagamentos vinculados com despesas de serviços

(226.022)

(184.089)

Gastos pagos pela administração

(993.027)

(822.869)

2.516

1.555

13.284

8.999

(27.868)

2.329

Recebimentos líquidos de juros punitivos
Recebimento de dividendos de outras sociedades
(Pagamentos) / Recebimentos líquidos vinculados com outros lucros e perdas
Pagamentos líquidos por outras atividades operacionais

(110.701)

(84.147)

Pagamento dos impostos de renda

(210.965)

(479.736)

561.152

195.505

Fluxo líquido de caixa gerado pelas atividades operacionais
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BANCO PATAGONIA S.A.

TRADUÇÃO LIVRE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)


31/12/11

31/12/10

Atividades de investimento
Pagamentos líquidos por imobilizado

(16.113)

(11.540)

14.235

(24.692)

(518)

(89.528)

(2.396)

(125.760)

306.871
(240.702)
66.169

81.733
(64.964)
(224.413)
(207.644)

Resultado financeiro e por retenção de caixa e equivalentes
(incluindo juros e resultado monetário)

136.415

108.821

Aumento liquido / (Diminuição líquida) de caixa

761.340

(29.078)

Recibimentos / (Pagamentos) líquidos por outros bens
Pagamentos líquidos por compras de participação em outras sociedades
Fluxo líquido de caixa utilizado nas atividades de investimento
Atividades de financiamento
Recibimentos por Bancos e órgãos internacionais
Pagamentos por Obrigações negociáveis subordinadas
Pago de dividendos
Fluxo líquido de caixa gerado por / (utilizado nas) atividades de financiamento

As notas 1 a 25, os anexos A a L, N e O, e o Quadro I que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações
financeiras.
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BANCO PATAGONIA S.A.

TRADUÇÃO LIVRE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de pesos)
NOTA 1:

Mutações na composição acionaria do Banco Patagonia S.A.

1.1 Transferência do controle majoritario do capital social e votos em circulação de Banco Patagonia S.A.
para Banco do Brasil S.A.
Em 21 de abril de 2010, o ex grupo de acionistas controladores de Banco Patagonia S.A., que detêm
61,5827% do capital social e votos em circulação, assinou um Contrato de Compra-e-Venda de
Ações (“Contrato”) para vender 366.825.016 ações ordinárias escriturais da classe "B",
representando 51% do capital social e votos em circulação de Banco Patagonia S.A. para o Banco
do Brasil S.A, uma sociedade anônima constituída de acordo com as leis do Brasil, sendo seu
acionista principal o Governo da República Federativa do Brasil, adquirindo em conseqüência o
Comprador o controle do Banco Patagonia S.A.. O preço de compra pela totalidade das ações
vendidas foi de U$S 479.660.391, equivalente a U$S 1,3076 por ação (com mais o ajuste previsto
para o exercício comprendido entre a data desse Contrato e a data do encerramento).
Para o encerramento da operação, previamente foram verificadas todas as condições impeditivas
establecidas no Contrato, que foram cumplimentadas de acordo ao detalhe abaixo:
-

Em 16 de junho de 2010, a Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas do Banco de Brasil
S.A. aprovou a aquisição da participação societária no Banco Patagonia S.A. e ratificou o
contrato assinado em 21 de abril de 2010.

-

Em 21 de outubro de 2010, o Banco Central do Brasil deferiu autorização para essa transação e
em 28 de outubro de 2010, o Banco Central do Brasil autorizou o aumento da participação do
Banco do Brasil S.A. no Banco Patagonia S.A., de 51% para até 75% do capital social e votos
em circulação como resultado da OPA Obrigatória realizada nos termos do disposto no Contrato.

-

Em 03 de fevereiro de 2011, a Diretoria do BCRA, por Resolução n.º 16, aprovou a transação e
as eventuais aquisições resultantes da OPA Obrigatória.

-

Em 5 de abril de 2010 o Ministério da Economia e da Produção, através da Resolução Nº 56 da
Secretaria de Comércio Interior, autorizou a operação em cumprimento do disposto pelo artigo 8
da lei 25.156 de Defesa da Concorrência.

Em decorrência do mencionado, na data 12 de abril de 2011 foi efetivado o encerramento do
Contrato, sendo realizada a transferência de 51% das ações do capital social e votos em circulação
da Entidade a favor de Banco do Brasil S.A.



Desta forma, nessa data, Banco do Brasil S.A. e os Vendedores subscreveram um Acordo de
Acionistas, mediante o qual, entre outras questões, outorgaram-se certas opções de compra (call) e
venda (put), exercitáveis a partir do terceiro aniversário da data de encerramento, para a aquisição
por parte do Comprador das participações que os Vendedores manterão na Entidade, ao preço de
exercício equivalente ao preço em dólares estadunidenses por ação pagado na Oferta. O máximo
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BANCO PATAGONIA S.A.

TRADUÇÃO LIVRE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de pesos)
possível de ações que poderia chegar a ser objeto das Opções é 25% do capital social e votos da
Entidade.
1.2 Oferta Pública de Adquisição Obligatoria (OPA)
Em 7 de abril de 2011, Banco do Brasil S.A., em cumprimento da legislação argentina, notificou o
Banco Patagonia S.A a realização da OPA Obrigatória na Argentina, antes mencionada, da
totalidade de ações remanescentes de Banco Patagonia S.A., ao preço de U$S 1,3140 (o preço de
compra que receberam os Vendedores conforme o Contrato, com o ajuste previsto pelo exercício
decorrido desde a data desse contrato até a data de encerramento).
Nesse sentido, em 15 de abril de 2011, o Conselho de Administração do Banco Patagonia S.A.
opinou favoravelmente sobre a razoabilidade do preço ofertado por Banco do Brasil S.A. na OPA
Obrigatória e que tal oferta cumpre com o disposto pela legislação em vigor.
Mediante a OPA Obrigatória e conforme um plano de compra conjunta acordado entre as partes, os
Vendedores podiam adquirir até 25% do capital social e votos em circulação de Banco Patagonia
S.A., limite a partir do qual o Comprador seria o único adquirente de qualquer excedente oferecido.
Em 27 de abril de 2011 o Comprador solicitou junto à Comissão Nacional de Valores (CNV) a
autorização da OPA Obrigatória e em 17 de agosto de 2011 a Diretoria da CNV aprovou os aspectos
formais dos termos e condições da referida OPA Obrigatória.
Mais tarde, em 24 de agosto de 2011, Banco do Brasil S.A. apresentou perante a CNV o prospecto
definitivo, que estabelece como prazo geral de aceitação da oferta pública o período compreendido
entre 1 de setembro de 2011 e 28 de setembro de 2011, e como prazo adicional de aceitação da
oferta pública o período compreendido entre 29 de setembro de 2011 e 5 de outubro de 2011.
Além do mais, em 24 de agosto de 2011, a CNV autorizou o lançamento da OPA Obrigatória sobre
todas as ações de Banco Patagonia S.A. pelo Banco do Brasil S.A.
Em 5 de outubro de 2011, data de encerramento do prazo para a aceitação da OPA Obrigatória,
foram apresentadas ofertas por V$N 135.174.290 em ações ordinárias escriturais classe "B", que
foram liquidadas em dia 11 de outubro de 2011.
Finalmente, como resultado da OPA Obrigatória, a composição acionária de Banco Patagonia S.A. é
a seguinte: Banco do Brasil S.A. 58.9633%, Grupo do Acionistas vendedores 21,4127%, Província de
Rio Negro 3,1656% e Mercado 16,4584%.
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BANCO PATAGONIA S.A.

TRADUÇÃO LIVRE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de pesos)
NOTA 2:

Agente Financeiro da Província de Río Negro
Conforme o que foi estabelecido pela Lei no 2.929 da Província de Río Negro, e o contrato realizado
no dia 27 de maio de 1996, o Banco agiu como agente financeiro do Estado Provincial, tendo a seu
cargo as funções bancárias estabelecidas no artigo 1.2 do mencionado contrato. Em 28 de fevereiro
de 2006, ocorreu o vencimento do mencionado contrato, que através de sucessivas prorrogações
esteve vigente até 31 de dezembro de 2006, nas mesmas condições que o contrato acima referido.
Por outro lado, o Ministério de Fazenda, Obras e Serviços Públicos da Província de Río Negro,
através da Licitação Pública Nacional n°. 1/2006, c onvocou a contratação de uma Instituição
Financeira para prestar serviços como agente, tendo data de abertura de ofertas no dia 4 de agosto
de 2006, sendo que o Banco Patagonia S.A. apresentou a oferta correspondente.
Finalmente, como resultado do processo de licitação anteriormente citado, no dia 14 de dezembro de
2006 ,foi subscrito o Contrato de Serviços Financeiros e Bancários da Província de Río Negro, pelo
prazo de 10 anos contados a partir de 1º de janeiro de 2007. Tais funções não incluem a obrigação
de assistir financeiramente à Província de Río Negro em outras condições que as compatíveis com o
caráter de banco privado deste Banco.

NOTA 3:

Aquisição de GPAT Companhia Financeira S.A. (ex GMAC Companhia Financeira S.A.) pelo
Banco Patagonia S.A.
Em 27 de agosto de 2009, subscreveu-se o Contrato de Compra-venda de Ações de GMAC
Companhia Financeira S.A. (“GMAC CFSA”), entre GMAC INC. e Pardo Rabello Inversiones S.R.L.,
como vendedores e Banco Patagonia S.A. e o senhor Jorge Guillermo Stuart Milne, como
compradores pela participação de 100%. Nos termos deste contrato os vendedores acordaram
transferir ao comprador no vencimento do Contrato V$N 85.968.713 de ações ordinárias, que
representam 99% do capital e votos de GMAC CFSA. por de U$S 22.770.990 (vinte e dois milhões,
setecentos e setenta mil e novecentos e noventa dólares) a Banco Patagonia S.A. e V$N 868.370 de
ações ordinárias, que representam 1% do capital e votos a favor do senhor Jorge Guillermo Stuart
Milne.
Em 15 de julho de 2010, a operação foi autorizada por Resolução da Diretoria n.º 143 do BCRA, que
foi completada a operação e cancelada a totalidade do preço estabelecido, com a conseqüente
transferência da totalidade do pacote acionário da GMAC CFSA.
Em 13 de outubro de 2010, a Inspecção Geral do Justiça registrou a mudança de nome da GMAC
Compañía Financiera S.A. para GPAT Compañía Financiera S.A. e em 12 de novembro de 2010 foi
publicado pelo BCRA por meio da Comunicação “B” 9951.
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BANCO PATAGONIA S.A.

TRADUÇÃO LIVRE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de pesos)
NOTA 4:

Bases da apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas contábeis estabelecidas
pelo BCRA e surgem dos livros de contabilidade da Instituição de acordo com as normas legais e
que regulam vigentes.

4.1 Demonstrações Financeiras Consolidadas
Nos termos do disposto nas normas do BCRA, a Entidade apresenta como informações
complementares (Quadro I) as demonstrações financeiras consolidadas com suas sociedades
controladas GPAT Compañía Financiera S.A., Patagonia Valores S.A. Sociedad de Bolsa, Patagonia
Inversora S.A. Sociedad Gerente de F.C.I. e Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E.
4.2 Informação comparativa
De acordo com o requerido pelas normas do B.C.R.A., o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de
Resultados, de Evolução de Patrimônio Líquido e de Fluxo de Caixa e seus Equivalentes em 31 de
dezembro de 2011 e os anexos que o especificam, são apresentados em forma comparativa com os
saldos do exercício anterior.
Através da Comunicação “A” 5180, o BCRA introduziu alterações aos critérios contábeis de avaliação
e divulgação de instrumentos de dívida do setor público não financeiro e de regulação monetária do
BCRA, aplicável a partir de 01 de março de 2011.
Portanto, algumas contas do Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2010, bem como certas
informações complementares relacionadas, foram reclassificadas por aplicação desta comunicação,
exclusivamente para efeitos de sua comparação com as presentes demonstrações financeiras, sem
produzirem quaisquer efeitos no patrimônio líquido nem nos resultados de exercicios prévios.
4.3 Valores expressos em milhares de pesos
As Demonstrações Financeiras originais expõem valores expressos em milhares de pesos de acordo
com o requerido pela CONAU 1 – 111 do BCRA (Comunicação “A” 3359).
4.4 Correção em moeda constante
As normas contábeis profissionais e do BCRA estabelecem que as demonstrações dinanceiras
devam ser expressas em moeda funcional. Num contexto de estabilidade monetária, a moeda
nominal é utilizada como moeda funcional e, num contexto de inflação ou deflação, as
demonstrações financeiras devem ser expressas em moeda de poder aquisitivo da data à qual
correspondem, dando reconhecimento contábil às variações no índice de preços internos atacadistas
(IPIM) publicado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (INDEC), de acordo com o método
estabelecido na Resolução Técnica (RT) n° 6 da Fede ração Argentina de Conselhos Profissionais de
Ciências Econômicas (FACPCE).
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As demonstrações financeiras do Banco reconhecem as variações no poder aquisitivo da moeda até
28 de fevereiro de 2003, de acordo ao requerido pelo Decreto 664/2003 do Poder Executivo Nacional
(PEN), a Resolução Geral Nº 441 da CNV e a Comunicação “A” 3921 do BCRA.
As normas contábeis profissionais estabelecem que a interrupção na aplicação do método de reexpressão estabelecido pela R.T. nº 6 da FACPCE tiveram que ser efetuada a partir de 1º de outubro
de 2003. Os efeitos de não ter reconhecido as variações no poder aquisitivo da moeda até a
mencionada data não foram significativas com relação às demonstrações financeiras formadas em
seu conjunto.
4.5 Principais critérios de avaliação e exposição
A seguir estão descritos os principais critérios de avaliação e exposição seguidos para a preparação
das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011 e 2010:
a) Ativos e passivos em moeda estrangeira
Os ativos e passivos expressos em dólares foram avaliados de acordo com a taxa referencial
estabelecidos pelo BCRA vigente para o dólar no final das operações do último dia útil de cada
exercício. Adicionalmente, os ativos e passivos descritos em outras moedas estrangeiras foram
convertidos pelas taxas de câmbio publicadas pelo BCRA. As diferenças cambiais foram
reconhecidas nos resultados de cada exercício.
b) Títulos públicos e privados
Em 25 de fevereiro a traves da Comunicação “A” 5180 e posteriores complementares, o BCRA
introduziu modificações aplicáveis a partir de 1º de março de 2011 aos critérios de avaliação e
demonstração dos instrumentos de dívida do setor público não financeiro e de regulação
monetária do BCRA, conforme é detalhado a seguir:
1. Posses registradas a valor justo de mercado
Foram valorizados segundo os valores de cotação em vigor no Mercado de Valores de Buenos
Aires ou no Mercado Aberto Eletrônico (MAE) ou os valores presentes informados pelo BCRA em
31 de dezembro de 2011, acrescidos dos cupões pendentes de cobrança. As diferenças de
cotação e dos valores presentes foram alocadas aos resultados do cada exercício.
Até 31 de dezembro de 2010, as posses de Bônus da Nação Argentina em $ Badlar Privada +
350 P.B. 2013, registrados em Títulos públicos sem cotação, foram avaliadas de acordo com a
Comunicação “A” 4898 e complementares do BCRA, considerando os valores presentes
informados pelo BCRA, os valores contábeis e a utilização das respectivas contas retificadoras.
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2. Posses registradas a valor de custo acrescido de rendimento
Até 31 de dezembro de 2011, foram avaliadas ao valor de incorporação incrementado pela
apropriação da taxa interna de rendimento, líquido da conta retificadora correspondente,
comparado, por sua vez, com os valores presentes calculados pela Entidade.
O valor de incorporação mencionado precedentemente corresponde ao valor presente de cada
espécie ate 1° de março de 2011 ou data de incorpor ação posterior, segundo corresponder.
Em 31 de dezembro de 2010, essas posses encontravam-se registradas em Detenções para
operações de compra e venda ou intermediação e de acordo com o disposto pela Comunicação
“A” 4898 e complementares do BCRA, foram valorizados ao valor contábil em 31 de janeiro de
2009, ou seu custo de incorporação posterior, líquido dos serviços financeiros cobrados com
posterioridade a essa data e da conta retificadora correspondente. Os juros apropriados e, se
corresponder, o ajuste por aplicação do CER viram-se refletidos nessa conta retificadora.
3. Instrumentos emitidos pelo BCRA
Posses com volatilidade publicada pelo BCRA (carteira própria e afetadas a operações de
repasse): foram avaliadas de acordo com o último valor de cotação em vigor para cada
instrumento em 31 de dezembro de 2011 e 2010. As diferenças de cotação foram alocadas aos
resultados de cada exercício.
Posses sem volatilidade publicada pelo BCRA (carteira própria e afetadas a operações de
repasse): foram avaliadas ao valor de incorporação (ajustado por CER, caso corresponda)
incrementado em função à taxa interna de rendimento em 31 de dezembro de 2011 e 2010. As
apropriações da taxa interna de rendimento mencionada precedentemente foram alocadas aos
resultados de cada exercício.
c) Assistência ao setor público
Inclui principalmente os saldos pendentes de recolhimento dos valores efetivamente despendidos
mais os ajustes, diferenças de cotação e juros incididos a cobrar no fim de cada exercício, caso
corresponder.
d) Apuração de juros
A apuração dos juros foi realizada sobre a base do cálculo exponencial, exceto para as operações de
comércio exterior, os saldos de contas de poupança e os saldos por adiantamentos em conta
corrente nas quais foi aplicado o método linear.
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O Banco opta por interromper a apuração dos juros quando os empréstimos apresentam
inadimplência em seus pagamentos (geralmente com atrasos superiores há 90 dias) e o recebimento
do capital concedido e os juros apurados tenham sua recuperação incerta. Os juros apurados são
calculados “pro rata die”, sendo considerados como parte do saldo da dívida no momento de
determinar o valor das provisões para estes empréstimos. Posteriormente, os juros só são
reconhecidos sobre a base do recebimento, uma vez cancelado o valor a cobrar dos juros será o
apurado anteriormente.
e) Apuração da correção pela cláusula CER
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, alguns ativos e obrigações foram atualizados pelo CER da
seguinte forma:
1. Empréstimos garantidos:
Foram ajustados de acordo com a Resolução 50/2002 do Ministério de Economia, que dispôs que
para os pagamentos de renda e amortização destes empréstimos, será tomado o CER de 10 (dez)
dias úteis anteriores à data de vencimento do serviço correspondente, atualizando o capital
residual até o último dia de cada exercício. (Vide Nota 4.5.c)).
2. Outros empréstimos e outros ativos:
Foram ajustados de acordo com a Comunicação “A” 3507 e complementares do BCRA, que dispôs
que os pagamentos realizados até 31 de dezembro de 2002 fossem realizados nas condições
originais de cada operação e sejam classificados como pagamentos por conta, enquanto que o
capital foi ajustado a partir de 3 de fevereiro de 2002 pelo CER do dia 31 de dezembro de 2002,
deduzindo-lhes os pagamentos por conta mencionados anteriormente da data de pagamento,
exceto os abrangidos pela Lei nº 25.713, que exclui da aplicação desse coeficiente algumas linhas
de créditos hipotecários, garantias e pessoais.
3. Depósitos:
Foram atualizados pelo CER a partir da data de cada operação até o encerramento do cada ou
exercício.
f)

Apuração da correção pela cláusula CVS
Conforme o disposto na Comunicação “A” 4103 do BCRA, os créditos detalhados na citada
comunicação foram atualizados até 31 de dezembro de 2004, pela aplicação do coeficiente CVS e
excluídos da aplicação do coeficiente CER.
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g) Empréstimos e depósitos de títulos públicos
Foram avaliados de acordo com as taxas de câmbio vigentes para cada título na data de
encerramento do exercício, mais os correspondentes juros apurados. As diferenças de câmbio foram
reconhecidas nos resultados de cada exercício.
h) Provisão por risco de inadimplência, por obrigações eventuais e para outras contingências
1. Provisão por risco de inadimplência e por obrigações eventuais
A provisão por risco de inadimplência foi constituída com base no risco de inadimplência previsto
na assistência de crédito do Banco, como resultado da avaliação do grau de cumprimento dos
devedores e das garantias que avaliam as respectivas operações de acordo com as disposições
da Comunicação “A” 2950 e complementares do BCRA.
2. Provisão para outras contingências
Compreendem os valores previstos pela Instituição para cobrir contingências de provável perda,
que no caso de ocorrer, darão origem a uma perda para o Banco.
i)

Outros créditos por intermediação financeira
1. Créditos a receber por vendas e a pagar por compras à vista a liquidar e a prazo
Foram avaliadas de acordo com os preços acordados para cada operação mais os
correspondentes prêmios apurados na data de encerramento de cada exercício. Estes prêmios
foram reconhecidos nos resultados de cada exercício.
2. Valores a receber por compras e a entregar por vendas à vista a liquidar e a prazo
a. Com cotação: foram avaliados de acordo com os valores de câmbio vigentes para cada valor
no Mercado de Valores de Buenos Aires ou no Mercado Aberto Eletrônico, na data de
encerramento de cada período ou exercício, conforme aplicável. As diferenças de câmbio
foram reconhecidas nos resultados de cada exercício.
b. Sem cotação: se encontram avaliadas pelo valor de custo acrescentado em forma
exponencial em função de sua taxa interna de retorno no encerramento de cada exercício. A
correspondente apuração foi registrada nos resultados de cada exercício.
3. Obrigações negociáveis sem cotação
Foram avaliadas pelo valor de custo acrescido de forma exponencial em função da sua taxa
interna de retorno.
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4. Outros não incluídos nas normas de classificação de devedores - fideicomissos financeiros
Foram avaliados pelo valor de custo atualizado pela cláusula CER, acrescido de forma
exponencial em função da sua taxa interna de retorno.
j)

Créditos por arrendamento mercantil
Nos termos da Comunicação "A" 5047 e complementárias do BCRA, foram avaliadas pelo valor
subtraído da suma das parcelas mínimas pendentes de recebimento (exclusive das parcelas
contingentes), do valor residual previamente acordado e das opções de compra, pelos contratos
de arrendamentos financeiros nos que a Entidade detém a qualidade de arrendadora. O valor
subtraído é calculado por aplicação da taxa de juros implícita de cada contrato de arrendamento.
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os contratos de arrendamentos financeiros vigorantes não
atingem saldos significativos a respeito do total de financiamentos outorgados pela Entidade.
Além do mais, as características destes contratos são as costumeiras para essa classe de
transações, sem quaisquer diferenças a respeito de outros semelhantes assinados no mercado
financeiro argentino. Essas transações são atomizadas entre os clientes da Entidade, e não
existem cláusulas de renovação automáticas nem parcelas contingentes pré-estabelecidas.

k) Participações em outras sociedades
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, as participações foram avaliadas da seguinte forma:
1. Sociedades Controladas
Banco Patagonia (Uruguai) S.A.I.F.E.: o seu valor de equivalência patrimonial ao final de cada
exercício, convertido a pesos de acordo ao critério descrito na nota 4.5 a).
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa e Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente de
Fundos Comuns de Investimento: pelo seu valor de equivalência patrimonial ao final de cada
exercício.
GPAT Companhia Financeira S.A.: pelo seu valor de equivalência patrimonial no fim do cada
exercício, líquido do desagio, constituído pela diferença entre o custo de aquisição e o valor de
equivalência patrimonial no momento da aquisição. A amortização do desagio é calculada com base
em um período não inferior a 60 meses, amortizando totalmente no mês do registro e não
depreciando no mês do cancelamento.
2. Outras Sociedades
Pelo seu valor de custo, conforme procedimento descrito na nota 4.4 ou pelo seu valor de
equivalência patrimonial , o que for menor, considerando o último balanço disponível de cada uma
das sociedades.
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l)

Imobilizado e outros bens
Estes bens estão registrados pelo seu valor de custo, expressos conforme procedimento descrito na
nota 4.4.
A depreciação dos bens é calculada com base na vida útil do bem expresso em meses, depreciandose de forma completa no mês de alta dos bens e não se depreciando no mês de baixa dos bens.
O valor residual do imobilizado e bens diversos, considerados no seu conjunto, não supera seu valor
recuperável.

m) Bens diversos
Estes bens estão registrados pelo seu valor de custo, expressos conforme o procedimento descrito
na nota 4.4.
A depreciação dos bens, nos casos correspondentes, é calculada com base na vida útil do bem
expresso em meses, depreciando-se de forma completa no mês de alta dos bens e não depreciando
no mês de baixa.
O valor residual dos bens, considerados no seu conjunto, não supera seu valor recuperável.
n) Bens intangíveis
1. Na conta “Diferenças por resoluções judiciais - Não dedutíveis para a determinação da
Responsabilidade Patrimonial Computável - Valor de Origem”, registra-se através da diferença
entre o saldo da moeda estrangeira de origem convertido pela taxa cambial aplicada na
liquidação dos mandados de segurança pagos e o valor contabilizado conforme as normas
vigentes na data de liquidação (conversão para pesos ao valor de $ 1,4 por cada dólar ou o seu
equivalente em outras moedas acrescido da aplicação do CER).
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o valor registrado aumentaram em 234.226,
respectivamente e, de acordo com o critério definido oportunamente pelo Banco, foi amortizado
em sua totalidade, sendo reconhecido no resultado até o exercício findo em 31 de dezembro de
2007.
Desta forma para os casos pendentes de resolução, o Banco estima um valor adicional entre sua
atualização de acordo com a decisão judicial mencionada na nota 4.5.u) e seu valor contábil,
registrado diretamente no resultado.
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2. Na conta “Diferença por dolarização de depósitos judiciais – dedutíveis para a determinação da
Responsabilidade Patrimonial Computável – Valor de Origem”, conforme o disposto na
Comunicação “A” 4686 do BCRA de 4 de julho de 2007 registra-se a diferença existente entre o
valor equivalente em pesos considerando os depósitos judiciais em moeda original da imposição
e o valor contábil destes depósitos constituídos em moeda estrangeira que, em 5 de janeiro de
2002, foram subordinados pelo disposto na Lei N° 25 .561 e o Decreto N° 214/02
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o valor registrado era de 1.725 e de acordo com o critério
definido pelo Banco a amortização foi reconhecida no resultado. (Vide Nota 4.5.u)
o) Lançamentos pendentes de classificação
Compreendem os lançamentos que, por motivo de organização administrativa ou pela natureza
especial da relação com terceiros, não foram incluídas diretamente nas contas correspondentes.
p) Contas do patrimônio líquido
As contas de capital social foram mantidas por seu valor de origem.
q) Contas de Ordem – de Derivativos
1. Operações a Término sem Entrega do Ativo Subjacente: são avaliadas de acordo a cotação do
ativo subjacente no MAE ao encerramento de cada exercício. As diferenças de cotação foram
registradas nos resultados de cada exercício.
2. Operações de Permuta de Taxas de Juros (SWAPS de taxas): se registraram ao valor nacional
sobre o qual o Banco acorda pagar ou cobrar uma taxa de juros fixa e cobrar ou pagar uma taxa
de juros variável. A diferença entre estas taxas foram registradas nos resultados de cada
exercício.
3. Opções de Venda Lançadas sobre cupons de Boden 2012 e 2013: registraram aos valores de
câmbio dos bônus mais os juros e o CER apurados até encerramento de cada exercício.
r)

Demonstração dos resultados
As contas que compreendem operações monetárias ocorridas em cada exercicio (receitas e
despesas financeiras, receitas e despesas dos serviços, classificação por inadimplência, despesas
administrativas e outras), foram contabilizadas conforme seus valores históricos com base em sua
apuração mensal.
As contas que refletem o efeito em resultados pela venda, baixa ou consumo de ativos não
monetários, foram contabilizados sobre a base dos valores desses ativos.
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Os resultados gerados pelas participações em sociedades controladas foram contabilizados com
base nos resultados dessas sociedades.
s) Imposto de renda e renda mínima estimada
O Banco determina o imposto de renda aplicando a taxa vigente de 35% sobre a base tributária do
cada exercício, sem levar em conta o efeito das diferenças temporárias entre o resultado contábil e o
tributário.
Adicionalmente determina o imposto de renda mínima estimada, o qual foi estabelecido para os
exercícios encerrados a partir de 31 dezembro de 1998 pela Lei 25.063 pelo termo de dez exercícios
anuais. Atualmente, após sucessivas prorrogações, o mencionado encargo se encontra vigente até
31 de dezembro de 2019. Este imposto é complementar ao imposto de renda, já que, enquanto este
último onera a utilidade tributária do exercício , o imposto diferido constitui uma imposição mínima
que onera a renda potencial de certos ativos produtivos com uma taxa de 1%, de modo que a
obrigação fiscal do Banco coincidirá com o maior de ambos os impostos. A mencionada Lei prevê
para o caso de Instituições regidas pela Lei de Instituições Financeiras que as mesmas deverão
considerar como base tributável do ônus 20% de seus ativos registrados prévia dedução daqueles
definidos como não computáveis. Porém, se o imposto de renda mínima estimada exceder um
exercício fiscal ao imposto de renda, esse excesso poderá ser contabilizado como pagamento por
conta de qualquer excedente do imposto de renda mínima estimada que pudesse ocorrer em
qualquer um dos dez exercício s seguintes, uma vez que já estejam esgotados os direitos impositivos
acumulados.
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco estimou imposto de renda sobre bases fiscais de
351.032 e 255.551 respetivamente, que está registrado sob a descrição “Obrigações diversas” e
foram reconhecidas no resultado de cada exercício, sob a descrição do “Imposto de renda”. Esses
valores foram superiores aos correspondentes do imposto de renda mínima estimada para cada
exercício, é por isso que não foi constituída uma provisão por esse item.
t)

Indenizações por demissão
O Banco lança diretamente as despesas na conta de “Indenizações pagas”.

u) Ações legais
Como conseqüência das medidas adotadas pelo Estado Nacional relacionadas com a pesificação
dos depósitos originalmente denominados em dólares e a reestruturação dos depósitos bancários
desde o início de 2002, uma quantidade importante de ações legais foram iniciadas por indivíduos e
Instituições legais contra as Instituições Financeiras, incluindo este Banco, baseadas em que estas
medidas violavam direitos constitucionais, entre outros.
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Estes mandados de segurança tiveram como resultado uma significativa retirada de depósitos
dessas Instituições, já que as mesmas deviam reembolsar depósitos reestruturados (na maioria,
depósitos em dólares antes da pesificação) ao tipo cambial livre, ao invés do valor contabilizado
conforme as normas vigentes na data de liquidação (conversão a pesos argentinos em um valor de $
1,4 por cada dólar ou o seu equivalente em outras moedas mais a aplicação do CER), o qual os
depósitos foram pesificados e registrados.
De acordo com o mencionado na nota 4.5.n)1., o Banco registra na conta “Diferenças por resoluções
judiciais - não dedutíveis para a determinação da responsabilidade patrimonial computável - valor de
origem”, a diferença entre o saldo da moeda estrangeira de origem convertido pela taxa cambial
aplicado na liquidação dos mandados de segurança pagos e o valor contabilizado conforme as
normas vigentes na data de liquidação.
De acordo com o critério definido oportunamente pelo Banco, os valores mencionados foram
amortizados em sua totalidade e registro no resultado.
Assim mesmo, durante os anos 2006 e 2007, a Corte Suprema de Justiça da Nação (CSJN) emitiu
diferentes sentenças estabelecendo e declarando, tanto a metodologia do cálculo como o cálculo dos
pagamentos realizados com relação aos depósitos envolvidos.
Finalmente, mediante a Comunicação “A” 4686, de 4 de julho de 2007, em concordância com o
mencionado precedente, o BCRA dispôs que para o caso de os depósitos judiciais serem
considerados ao valor do depósito em moeda original convertida em pesos ao final de cada
exercício. No final do cálculo mencionado, os pagamentos parciais efetuados serão considerados
pela importância abonada em moeda estrangeira. Desta forma, se estabeleceu que as Instituições
Financeiras pudessem contabilizar como ativo a diferença resultante entre o mencionado cálculo e o
valor contábil do depósito (Vide Nota 4.5.n) 2).
4.6 Utilização de estimativas contábeis
A preparação das demonstrações financeiras requer que o Banco realize, em alguns casos,
estimativas para determinar os valores contábeis de ativos e passivos, bem com a exposição dos
mesmos, em cada data de apresentação de informação contábil.
Os registros realizados pelo Banco baseiam-se na melhor estimativa da probabilidade de ocorrência
de diferentes eventos futuros e, portanto, o montante final pode ser diferente dessas estimativas, que
podem ter um impacto positivo ou negativo em períodos futuros.
NOTA 5: Demonstração do Fluxo de Caixa e seus Equivalentes
As demonstrações do fluxo de caixa e seus equivalentes em 31 de dezembro de 2011 e 2010,
explicam as variações do caixa e seus equivalentes e para tal fim, foi considerado como caixa
unicamente o total da conta de “Disponibilidades”.
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Por outro lado não existem transações correspondentes às atividades de investimento ou de
financiamento que não afetem o caixa e que por seu relevância merecem ser expostos.
NOTA 6: Principais diferenças entre as normas contábeis do BCRA e as normas contábeis profissionais
vigentes na República Argentina
As normas contábeis profissionais (NCP) vigentes na Cidade de Buenos Aires, Argentina, diferem-se
em alguns aspectos dos critérios de avaliação e exposição das normas contábeis do BCRA. A seguir
detalham-se as principais diferenças entre as normas que o Banco identificou e considerou
significativas com relação às presentes demonstrações financeiras:
6.1 Normas de avaliação
As principais diferenças que mantém a Entidade nos aspectos de avaliação em 31 de dezembro de
2011 e 2010 são as seguintes:
Ajuste as Demonstrações Financeiras Individuais (segundo as NCP)
Patrimônio

Resultado

Aumento / Diminuição
Conceito

31/12/11

31/12/10

Lucro / Perda
31/12/11

31/12/10

a) Instrumentos emitidos pelo BCRA registrados
a valor de custo acrescido de rendimento

4.267

3.248

1.019

1.819

b) Adquisição de GPAT Companhia Financeira
S.A.

52.096

66.640

(14.544)

66.640

c) Imposto de renda diferido (ativo)

89.676

65.913

23.763

5.544

129

(452)

581

674

146.168

135.349

d) Instrumentos financeiros derivativos
TOTAL
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Ajuste as Demonstrações Financeiras Consolidadas (segundo as NCP)
Patrimônio

Resultado

Aumento / Diminuição
Conceito

31/12/11

31/12/10

Lucro / Perda
31/12/11

31/12/10

a) Instrumentos emitidos pelo BCRA registrados
a valor de custo acrescido de rendimento

4.267

3.275

992

1.849

b) Adquisição de GPAT Companhia Financeira
S.A.

52.096

66.640

(14.544)

66.640

c) Imposto de renda diferido (ativo)

95.425

68.794

d) Instrumentos financeiros derivativos

129

TOTAL

151.917

(452)
138.257

26.631
581
13.660

6.025
674
75.188

a) Instrumentos emitidos pelo BCRA registrados a custo mais rendimento
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco mantêm registrados nas contas “Títulos Públicos e
Privados – Instrumentos Emitidos pelo BCRA” posses registradas de acordo com ao mencionado na
nota 4.5.b)3. Além do mais, segundo esse critério, tem registrado Notas e Letras do BCRA sem
cotação nas contas “Outros créditos por intermediação financeira – BCRA”.
De acordo com as NCP, estes ativos devem avaliar-se a seu valor corrente.
b) Conbinação de negócios


De acordo com as normas contábeis do BCRA, as aquisições de negócios são registradas de acordo
com os valores contabilizados pela sociedade adquirida. Portanto, a diferença entre o custo do
investimento e seu valor de equivalência patrimonial na contabilidade da adquirente é registrada
como agio (quando o custo do investimento for superior ao valor de equivalência patrimonial), ou
deságio (quando o custo do investimento for inferior ao valor de equivalência patrimonial), segundo
corresponder. No caso da contabilização de deságio, a Comunicação "A" 3984 do BCRA estabelece
critérios específicos de amortização, que não podem superar a amortização máxima anual de 20%.
Segundo as NCP, as combinações de negócios são registradas com base no valor justo dos ativos
líquidos identificáveis na sociedade adquirida. Portanto, a diferença entre o custo do investimento e o
valor de mensuração dos ativos líquidos identificáveis, é registrada como agio ou deságio, segundo
corresponder. No caso de registro de deságio, esse valor será lançado em resultados, de acordo
com a evolução das circunstâncias específicas que lhe deram origem.
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c) Imposto de renda diferido
O Banco determina o imposto de renda aplicando a taxa vigente sobre a base tributária prevista de
cada exercício, sem levar em conta o efeito das diferenças temporárias entre o resultado contábil e o
tributário.
De acordo com as NCP, o imposto de renda deve ser registrado seguindo o método do imposto
diferido, reconhecendo (como crédito ou débito), o efeito tributário das diferenças temporárias entre a
a base contábil e a tributável dos ativos e passivos, e seu posterior lançamento nos resultados dos
exercícios, nos quais foram gerados, levando em conta também a possibilidade de utilização dos
prejuízos fiscais no futuro caso corresponda.
d) Instrumentos financeiros derivativos
O Banco registrou em 31 de dezembro de 2011 e 2010, contratos de operações de permutas de
taxas de juros (SWAPs de taxas) de acordo com as normas estabelecidas pelo BCRA, conforme
mencionado na Nota 4.5.q) 2.
De acordo com as NCP, este tipo de instrumentos financeiros derivativos sem cotação devem ser
avaliados pelo seu valor líquido de realização, que neste caso pode ser estimado aplicando modelos
matemáticos que refletem a forma em que os interessados nestes contratos estabelecem seus
preços e incluindo em estes modelos dados confiáveis. Desta maneira, foi estimado um valor justo
aplicável aos direitos ou obrigações conferidos por um SWAP.
Se as NCP tivessem sido aplicadas, o patrimônio líquido da Entidade em 31 de dezembro de 2011 e
2010 teria aumentado em 146.168 e 135.349, respectivamente, no nível individual, e em 151.917 e
138.257, respectivamente, no nível consolidado. Adicionalmente, os resultados dos exercicios findos
em 31 de dezembro de 2011 e 2010 teriam aumentado em 10.819 e em 74.677, respetivamente, no
nível individual, e 13.660 e 75.188, respetivamente, no nível consolidado.
6.2 Aspectos da exposição
a) O Banco não tem relato por segmentos e resultados por ação.
b) A Entidade não classifica seus ativos e passivos em circulantes e não circulantes de acordo com
o momento em que os primeiros podam ser convertidos em dinheiro ou equivalente, e de acordo
com o momento em que o pagamento dos últimos seja exigível, como estabelecido pelas NCP
em vigor.
c) A Entidade não apresenta provisão do imposto de renda compensada com os adiantamentos
pagos do imposto. Nos termos das NCP em vigor, as contas relacionadas devem ser expostas
pelo valor líquido quando sua compensação futura for legalmente possível e exista a intenção ou
a obrigação de realizar essa compensação.
d) A Entidade não classifica os resultados em ordinários y extraordinários, como exigido pelas NCP
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em vigor.
e) A Entidade registrou no item Participações em Outras Sociedades o deságio (relativo á
adquisição da GPAT Compañía Financiera S.A.). Em conformidade com as NCP, esse conceito
deveria ser exposto no item Deságio.
f)

Há diferenças entre a exposição requerida pelas NCP em vigor e as informações divulgadas pela
Entidade sobre os fluxos de fundos expostos no estado de fluxo de caixa e seus equivalentes,
devido a que esse estados são elaborados de acordo com as normas específicas aplicáveis às
entidades financeiras.

g) A Entidade apresenta como informações complementarias (anexos) as informações
especificamente estabelecidas pelo BCRA, que não incluem todos os requerimentos de
exposição das NCP em vigor.
NOTA 7:

Detalhe dos componentes das contas “Outros / (as)” com saldos superiores a 20% do total
das respectivas contas
31/12/11
Contas dos Balanços Patrimonias
A. Outros créditos
Adiantamento de impostos
Depósitos em garantia
Devedores diversos
Pagamentos feitos por adiantamento
Outros
B. Outras Obrigações por Intermediação Financeira
Consumos a pagar operações de crédito e débito
Ordenes de pagamento comercio exterior
Retenções de impostos a pagar
Cobranças e outras operações por conta de terceiros
Linhas BID 1.640/OC-AR y 1.798/OC-AR
Outras
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82.226
49.600
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60.668
402.903

249.594
63.380
39.447
14.512
45.031
411.964

370.166
197.600
83.563
37.133
12.353
27.493
728.308

212.817
150.667
64.385
27.328
10.997
17.794
483.988
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31/12/11
C. Outras Obrigações
Impostos a pagar
Remunerações, encargos sociais e retenções a pagar
Credores diversos
Outras
D. Contas de ordem- De controle devedoras
Outros valores em custódia
Valores receptíveis
Valores a debitar
E. Contas de ordem- De controle credoras
Créditos otorgados no utilizados
Otras

31/12/10

426.800
112.848
77.816
4.158
621.622

315.491
80.562
48.057
3.962
448.072

3.344.315
307.490
183.199
3.835.004

2.771.798
260.175
157.348
3.189.321

1.428.247
4.168
1.432.415

859.412
2.322
861.734

56.746
39.262
34.482
1.347
131.837

46.106
26.923
28.897
1.535
103.461

25.271
8.206
23.313
56.790

16.925
6.459
16.926
40.310

3.933
4.313
1.125
11.849
21.220

1.971
2.709
6.683
7.650
4.131
23.144

Contas das Demonstrações dos Resultados
F. Despesas por Serviços
Gastos cartões de crédito
Imposto sobre as receitas brutas
Gastos de caixas eletrônicas
Outros
G. Outras Receitas
Utilidad por venda de imobilizado
Ajustes e juros por outros créditos
Outras

H. Perdas Diversas
Doações
Despesas por créditos recuperados
Imposto sobre a receita bruta
Impostos sobre bens pessoais dos acionistas
Outras
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NOTA 8: Bens de Disponibilidade Restringida
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a Entidade possuía os seguintes bens de disponibilidade
restringida:
Concepto
Outros Créditos por Intermediação Financeira

31/12/11

-

BCRA - Contas especiais de garantia pelas operatórias
vinculadas com as câmaras eletrônicas de compensação
- Títulos públicos afetados em garantia das operações
compensadas a prazo - MAE
Total Outros Créditos por Intermediação Financeira

31/12/10

263.067

182.845

125.654
388.721

2.189
185.034

44.924

28.243

35.490
339
1.783
82.536
471.257

33.492
809
1.147
63.691
248.725

Créditos Diversos
-

Depósitos em garantia - administradoras de cartões de
crédito
Títulos Públicos e Empréstimos Garantidos em garantia Línea de Empréstimo BID - Programa Global de Crédito a
Micro, Pequena e Médias Empresas
Depósitos efetuados em garantia de demandas judiciais
Depósitos em garantia - Outros
Total Créditos Diversos
TOTAL

NOTA 9: Provisões
A seguir, descrevemos as contingências provisionadas pelo Banco, para atender às contingências de
provável ocorrência:
Descrição
Contingências trabalhistas e legais
Diferenças por dolarização de depósitos judiciais Com. “A” 4686
Obrigações eventuais
Outros
TOTAL

31/12/11
61.816
1.651
194
3.332
66.993
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NOTA 10: Operações com Sociedades Artigo 33 Lei 19.550
A seguir os saldos que o Banco mantinha com sua sociedade controladora e suas sociedades
controladas e coligadas em 31 de dezembro de 2011 e 2010:
31/12/11
31/12/10
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Outros créditos - devedores diversos
216
45
Depósitos - contas correntes
2.017
1.372
Depósitos - conta corrente especial
1.134
340
Contas de ordem - valores em custódia
3.743
167.614
Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente de F.C.I.
Outros créditos – devedores diversos
Depósitos – contas correntes
Depósitos – conta corrente especial
Contas de ordem valores em custódia

288
980
1
4.751

102
1.019
1
-

55
4
4

198
306
3
4

Banco Patagonia (Uruguai) S.A.I.F.E.
OCIF – Devedoras por venda títulos públicos a vista a liquidar
OCIF – Compra de ítulos públicos a vista a liquidar
Depósitos – Contas correntes
Depósitos – Conta corrente especial
OOIF – Credores por compra de ítulos públicos a vista a
liquidar
OOIF – Vendas de títulos públicos a vista a liquidar
Contas de ordem – Valores em custódia
Contas de ordem - Garantias recebidas

55

306

249.807
36.787

198
126.114
31.003

GPAT Companhia Financeira S.A.
Empréstimos – Outros financ. a instituições financeiras locais
OOIF – Obrigações negociáveis não subordinadas
Depósitos – Contas correntes
OOIF – Comissões apurados a pagar
Contas de Ordem – Valores em custódia

244.195
42.228
2.827
755
3.686

3.183
228
57.584
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Banco Do Brasil S.A.
Disponibilidades - Entidades financeiras e correspondentes
Depósitos – Setor Financeiro
OOIF – Bancos e Organismos Internacionais
Contas de Ordem – Valores em Custódia
Contas de Ordem – Garantías Recebidas
Contas de Ordem – Valores a Receber
Contas de Ordem – Responsabilidades por Operações do
Comercio Exterior
Contas de Ordem – Créditos Documentários

28.741
1.679
52.490
2
2.516
5.151

-

7.947
199

-

Os resultados gerados em 31 de dezembro de 2011 e 2010, com sua sociedade controladora e suas
sociedades controladas e coligadas são os seguintes:
31/12/11
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Despesas Financeiras - Juros por depósitos
Despesas por Serviços - Comissões
Receitas diversas
Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente de F.C.I.
Despesas Financeiras - Juros por depósitos
Receitas diversas
Banco Patagonia (Uruguai) S.A. I.F.E.
Receitas por Serviços - Comissões
GPAT Companhia Financeira S.A. (Vide nota 3)
Receitas Financeiras -Juros com adiantamentos
Receitas Financeiras - Resultados por Obligaciones
Negociables
Receitas Financeiras -Juros com empréstimos interfinanceiros
para entidades locais
Receitas Financeiras -Juros com financiamentos para
entidades locais
Receitas por Serviços - Comissões
Despesas por Serviços - Comissões

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Subgerente Geral
Área Administração e Finanças

31/12/10

132
724

5
67
67

1.445

3
956

3

4

2

15

3.933

-

11.816

224

-

580

4.294
3.600

1.418
2.274
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Banco Do Brasil S.A.
Juros por outros financiamentos para entidades financeiras

107

-

Com relação a participação do Banco nas sociedades controladas, a mesma é apresentada na nota 1
das demonstrações financeiras consolidadas.
NOTA 11: Capital Social
1. Estado do Capital Social
Em 20 de julho de 2007, no contexto do aumento do capital social aprovado pela Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinárias dos Acionistas do Banco Patagonia S.A., do dia 24 de abril de 2007, as
ações do Banco começaram a ser negociadas na Bolsa de Comércio de Buenos Aires (BCBA) e na
Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) sob a forma de Certificados de Depósito em Brasil
(“BDRs”). A CNV mediante Disposição no. 1.373, autorizou a Caixa de Valores S.A. a lavrar o
Registro de Ações do Banco.
Em 23 de julho de 2007, o Conselho de Administração do Banco Patagonia S.A. para fins de
inscrição do aumento de capital social no Registro Público de Comércio da Cidade Autônoma de
Buenos Aires, resolveu aprovar um valor máximo subscrito da emissão de ações classe “B” no VN de
75.000.000 ações.
O capital social do Banco ficou representado por 748.155.678 ações, das quais 22.768.818 em ações
Classe “A” e 725.386.860 em ações classe ”B”, sendo ambas as classes escriturais, de V$N 1 e um
voto cada uma.
Em 14 de agosto de 2007, este aumento de capital social foi inscrito no Registro Público do
Comércio da Cidade Autônoma de Buenos Aires sobre o no. 13.424 do livro 36 da Sociedade por
Ações.
As ações Classe “A” representam a participação da Província de Rio Negro, e as ações Classe “B”
representam o capital privado.
3. Redução do Capital Social
Em 9 de março de 2010, o Conselho de Administração da Entidade aprovou a proposta de redução
de capital social por 28.891, por cancelamento de VN 28.890.941 ações ordinárias classe "B"
escriturais, de valor nominal V$N $ 1 cada e um voto por ação, em tesouraria pelas aquisições
realizadas nos termos do Programa de aquisição de ações próprias implementado pela Entidade no
período envolvido entre 31 de julho de 2008 e 9 de dezembro de 2009.
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Em 23 de abril de 2010, a Bolsa de Comércio de Buenos Aires autorizou a referida redução de
capital e, em 19 de julho de 2010, essa redução foi aprovada por unanimidade pela Assembléia
Extraordinária de Acionistas do Banco.
Em 02 de fevereiro de 2011, Comissão Argentina de Valores Mobiliários (CNV) resolveu através da
Resolução N° 16.150 cancelar parcialmente a autoriz ação da oferta pública devidamente outorgada
em favor da Entidade no valor de V$N 28.890.941, correspondente à redução do capital social e em
31 de dezembro de 2011 a BCBA dispôs cancelar a autorização oportunamente acordada para sua
cotação.
Finalmente em virtude do acima descrito, em 19 de julho de 2011, o capital social da Entidade era
representado por 719.264.737 ações, das quais 22.768.818 são ações Classe "A" e 696.495.919 são
ações Classe "B", ambas as classes escriturais, com valor nominal de $ 1 cada e um voto por ação.
NOTA 12: Programa Global de Emissão de Obrigações Negociáveis
O Banco mantém vigente um programa global para a emissão de Obrigações Negociáveis por um valor
máximo em circulação em qualquer momento de até U$S 150.000 milhares, aprovado pela Assembléia
de Acionistas, de 27 de fevereiro de 1996 e pela CNV através do certificado no. 115, de 4 de setembro
de 1996 con vencimiento de seis meses a veinte años desde la fecha de emisión.
.
Através do referido programa, o Banco emitiu uma série de obrigações negociáveis subordinadas pelo
valor de U$S 80.000 aprovado pela Assembléia de Acionistas, de 27 de setembro de 2000 e pela CNV
através do certificado no 271, de 15 de agosto de 2000 e emitidas em 27 de março de 2000 com
vencimento em 10 anos a partir da data citada.
Em 27 desetembro de 2010 foi registrada a amortização final dessa série, por cancelamento de USD
16.000, correspondentes à última parcela de capital. A taxa vigorante para o 20.º e último exercício de
pagamento de juros foi 2,6375% nominal anual.
O Conselho de Administração da Instituição decidiu que os fundos provenientes desta colocação
integrem o capital de trabalho no país, isto é, que se incorporem à estrutura de recursos do Banco.
Na data de emissão destas demonstrações financeiras, não esta vigente a emissão de obrigações
negociáveis no âmbito do programa acima referido.
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NOTA 13: Instrumentos Financeiros Derivativos
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco mantinha os seguintes instrumentos financeiros
derivativos:
a) Operações acordadas a prazo - futuros: inclui as operações acordadas de compras e vendas a prazo
de moeda estrangeira e taxa BADLAR sem entrega do ativo subjacente. Estão avaliadas pelos seus
valores de cotação vigentes na data de encerramento de cada exercício, no Mercado Aberto
Eletrônico e são realizadas pelo Banco com o objetivo de intermediação por conta própria. Em 31 de
dezembro de 2011 e 2010, o Banco registrou resultados nos valores de 7.178 e (18.905),
respectivamente, gerados nas operações de moeda estrangeira por 14 e (15), respetivamente, nas
operações da taxa BADLAR.
b) Opções de venda Boden: inclui o valor representativo das obrigações eventuais assumidas pelo
Banco derivadas das opções de venda lançadas sobre os cupons de capital e renda dos Bônus do
Governo Nacional em dólares Boden 2012 e Boden 2013 previstos no Decreto 905/02 e 1836/02,
correspondente aos clientes que tenham solicitado a mencionada opção. Estão avaliadas pelo seu
valor técnico no encerramento de cada exercício.
c) Operações compromissadas de Ativos e Passivos - fordwards: inclui as operações compromissadas
ativos e passivos sobre títulos públicos nacionais pendentes de liquidação. Estão avaliadas de
acordo a nota 4.5.i) 1. e 2., e são realizadas pelo Banco com o objetivo de intermediação por conta
própria. Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco registrou ganho pelos valores de 25.939 e
18.277, respectivamente.

d) Operações de Permuta de Taxas de Juros em Pesos:
Com o BCRA: inclui um contrato com direito a perceber mensalmente o diferencial positivo entre a
taxa de juros BADLAR estabelecida pelo BCRA e uma taxa fixa de 15% nominal anual, aplicado
sobre um total de valores nocionais de 10.000.000. Em caso de que o diferencial de taxas fosse
negativo, o Banco terá a obrigação de abonar a diferencia. As operações encontram-se reguladas
pela Comunicação “A” 4776 e complementares do BCRA e em 31 de dezembro de 2011, o Banco
outorgou financiamentos em pesos e a taxa fixa por um montante equivalente ao valor nacional do
contrato.
Com Instituições Financeiras: inclui os contratos com direito a registrar mensalmente o diferencial
positivo entre a taxa de juros BADLAR estabelecida pelo BCRA e a taxa nominal anual fixa de juros
pactuados para cada operação. Se o diferencial de taxas for negativo, o Banco terá a obrigação de
abonar a diferença. Em 31 de dezembro de 2010 o Banco possiu um contrato pelo montante
equivalente ao valor nocional 5.000.000.
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Encontram-se registradas em nas contas “Contas de ordem devedoras – de Derivativos – Permuta
de Taxas de Juros” e “Contas de ordem credoras – de Derivativos – Contas derivativas credoras por
Contrapartida” e estas operações geraram uma perda em 31 de dezembro de 2011 e 2010 por 357 e
1.511, respetivamente.
NOTA 14: Atividades Fiduciárias
O Banco assinou uma série de contratos com outras sociedades, através dos quais foi designada
fiduciária de certos fiduciários financeiros. Nos mesmos, foram recebidos principalmente créditos como
ativo fiduciário.
Em 31 de dezembro de 2011, o Banco administra os seguintes grupos financeiros de oferta pública:
Fiduciário
Financeiro

Data
Contrato

Fiduciário

Ativos em
30/09/11

Ativo Fiduciário

Patrimônio
Líquido em
30/09/2011

Banco Piano XVII

Banco Piano S.A.

05/07/10

(*) 844

Empréstimos pessoais

-

Banco Piano XVIII

Banco Piano S.A.

04/10/10

6.811

Empréstimos pessoais

5.661

Banco Piano XIX

Banco Piano S.A.

07/12/10

10.701

Empréstimos pessoais

7.632

Banco Piano XX

Banco Piano S.A.

15/03/11

50.553

Empréstimos pessoais

16.511

Banco Piano XXI

Banco Piano S.A.

13/06/11

54.561

Empréstimos pessoais

9.627

Banco Piano XXII

Banco Piano S.A.

02/09/10

62.811

Empréstimos pessoais

9.916

Cetrogar X

Cetrogar S.A.

11/11/10

3.692

Empréstimos pessoais

2.667

Cetrogar XI

Cetrogar S.A.

28/06/11

17.999

Empréstimos pessoais

2.831

Empréstimos gerados pela
utilização dos cartões de crédito
Empréstimos gerados pela
utilização dos cartões de crédito
Empréstimos gerados pela
utilização dos cartões de crédito
Empréstimos gerados pela
utilização dos cartões de crédito
Empréstimos gerados pela
utilização dos cartões de crédito

CMR Falabella XXIV

CMR Falabella

17/11/10

48.846

CMR Falabella XXV

CMR Falabella

01/02/11

64.508

CMR Falabella XXVI

CMR Falabella

15/04/11

51.590

CMR Falabella XXVII

CMR Falabella

09/06/11

91.843

CMR Falabella XXVIII

CMR Falabella

05/08/11

135.376

GMAC I

GMAC Compañía Financiera S.A.(1)

05/09/08

1.810

Empréstimos sobre automotores

164

GMAC II

GMAC Compañía Financiera S.A.(1)

12/12/08

7.514

Empréstimos sobre automotores

5.270

GMAC III

GMAC Compañía Financiera S.A.(1)

20/02/09

1.461

Empréstimos sobre automotores

905

IRSA I

Inversora Bolívar S.A. y Baldovinos
S.A., IRSA Inversiones y
Representaciones S.A.

17/12/01

607

Créditos pessoal e imobiliários com
garantia hipotecaria

246
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Fiduciário
Financeiro

Data
Contrato

Fiduciário

Ativos em
30/09/11

Ativo Fiduciário
Empréstimos para consumo
15.410
garantidos com promissória

Patrimônio
Líquido em
30/09/2011

Lucaioli V

Casa Humberto Lucaioli S.A.

05/05/11

Serie Ribeiro XXXVII

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

23/02/10

1.164

Empréstimos de varejo

939

Serie Ribeiro XXXVIII

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

16/04/10

2.044

Empréstimos de varejo

1.633

Serie Ribeiro XXXIX

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

13/08/10

7.971

Empréstimos de varejo

6.951

Serie Ribeiro XL

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

29/09/10

8.572

Empréstimos de varejo

7.581

Serie Ribeiro XLI

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

24/11/10

19.740

Empréstimos de varejo

18.169

Serie Ribeiro XLII

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

13/01/11

29.044

Empréstimos de varejo

25.824

Serie Ribeiro XLIII

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

10/03/11

34.125

Empréstimos de varejo

25.463

Serie Ribeiro XLIV

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

04/04/11

30.627

Empréstimos de varejo

24.612

Serie Ribeiro XLV

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

02/05/11

32.000

Empréstimos de varejo

20.533

Serie Ribeiro XLVI

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

02/06/11

59.995

Empréstimos de varejo

22.914

Serie Ribeiro XLVII

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

11/07/11

57.633

Empréstimos de varejo

17.706

Serie Ribeiro XLVIII

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

30/08/11

83.595

Empréstimos de varejo

21.646

TOTAL
(*)
(1)

8.543

993.447

Segundo demonstrações financeiras de liquidação em 31/08/11.
Vide nota 3.

Fideicomissos financeiros públicos autorizados pela CNV, cujas demonstrações financeiras são
exigíveis após 31/12/11
Fiduciário
Financeiro

Fiduciário

Data Contrato

Ativo Fiduciário

Banco Piano XXIII

Banco Piano S.A.

04/11/11

Empréstimos pessoais

CMR Falabella XXIX

CMR Falabella

22/09/11

CMR Falabella XXX

CMR Falabella

25/11/11

Serie Ribeiro XLIX

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

14/10/11
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Fiduciário
Financeiro

Fiduciário

Data Contrato

Serie Ribeiro L

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

18/11/11

Serie Ribeiro LI

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

13/12/11

Ativo Fiduciário
Empréstimos de varejo
Empréstimos de varejo

Fideicomissos financeiros privados
Fiduciário
Financeiro

Fiduciário

Data Contrato

Metro

Pedro López e Hijos S.A.

10/09/02

Inmobiliario Balbín 4100 (*)

Novecento Emprendimientos
S.R.L.

02/07/07

Ativo Fiduciário
Imóveis sitos na Cidade Autônoma de Buenos Aires e na
Província de Mendonza
Imóveis situados na Cidade Autônoma de Buenos Aires

(*) Nos termos do contrato, foi realizada liquidação em 28.02.2011.

Fideicomissos financeiros – em Garantia
Fiduciário
Financeiro

Fiduciánte

Data Contrato

Bogar Clase I Serie II

Provincia de Río Negro

11/06/09

Bogar Clase II Serie I

Provincia de Río Negro

26/12/03

Bogar Clase II Serie II

Provincia de Río Negro

11/06/09

Ativo Fiduciário
Porcentagem da arrecadação diária dos impostos
provinciais
Porcentagem da arrecadação diária dos impostos
provinciais
Porcentagem da arrecadação diária dos impostos
provinciais

O Banco age como agente fiduciário dos fideicomissos descrito acima, não respondendo em nenhum
caso com os bens próprios pelas obrigações contraídas na execução dos fideicomissos; estas só será
satisfeitas com, e até, a concorrência dos bens fiduciários e o produto dos mesmos. Adicionalmente, o
agente fiduciário não poderá disponibilizar os ativos fiduciários ou dispor destes além dos limites
estabelecidos nos respectivos contratos de fideicomissos.
As comissões recebidas pelo Banco em sua atuação como agente fiduciário são calculadas sob os
termos dos respectivos contratos.
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NOTA 15: Sociedade Depositária de Fundos Comuns de Investimento
Atendendo as disposições do artigo 32 do capítulo XI. 11 do texto consolidado das normas da CNV
informam-se o valor total sob custódia da carteira em 31 de dezembro de 2011, dos seguintes
Fundos Comuns de Investimento no qual ao Banco age como sociedade depositária:
Denominação
Depósitos
354.071
Lombard Renda em pesos Fundo Comum de Investimento
135
Fundo Novo Renda em Dólares Fundo Comum de Investimento - a)
310
Fundo Comum de Investimento Lombard Ações
9.291
Fundo Comum de Investimento Lombard Renda Fixa
9.472
Fundo Comum de Investimento Lombard Poupança
22.213
Lombard Capital F.C.I.
395.492
Total

Outros

Total Ativo

41.548
4.558
36.609
75.521
158.236

395.619
135
4.868
45.900
9.472
97.734
553.728

Liquidação de Fundos Comuns de Investimento
Em 7 de outubro de 2005, Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente Fundos Comuns de
Investimento e Banco Patagonia S.A. (sociedades gerente e depositaria respectivamente)
aprovaram iniciar o processo de liquidação do “Fundo Nuevo Renta em Dólares Fundo Comúm
de Imvestimento” e do “Fundo Comum de Investimento Lombard Renta Fija Premium” segundo a
normativa estabelecida pela RG N° 439/03 da CNV. Em 25 de abril de 2006, a CNV notificou a
resolução de não autorizar o inicio do processo de liquidação, devido à existência de ações
judiciais iniciadas pela quota-participantes dos citados fundos, pendentes de resolução no âmbito
judicial. Portanto a partir desta data os Fundos, antes citados, foram habilitados somente para
receber resgates. Na data de emissão das presentes Demonstrações Financeiras, a situação de
cada fundo é a seguinte:
a) Fondo Nuevo Renta en Dólares Fondo Común de Inversión
Em 28 de março de 2011, as sociedades gerente e depositária aprovaram reiniciar o processo de
liquidação do fundo, em decorrência da existência de resoluções judiciais que estabelecem que
as ações judiciais iniciadas pelos cotistas não constituem um impedimento para que a CNV
autorize a liquidação do mesmo.
Neste sentido, na data de emissão das presentes Demonstrações Financeiras, a sociedade
gerente iniciou junto à CNV os procedimentos necessários para proceder a liquidação do mesmo.
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b)

Fundo Comum de Investimento Lombard Renda Fixa Premium
Em 5 e 19 de julho de 2010, as sociedades depositária e gerente, respectivamente, aprovaram o
início da liquidação do "Fondo Común de Inversión Lombard Renta Fija Premium" e o
requerimento à CNV para aprovar essa liquidação, já que as ações judiciais pendentes de
resolução tenham sido concluídas e não foram movidas ações novas. Portanto, do dia 21 de
julho de 2010, foram suspensas as operações no referido fundo.
Em 08 de setembro de 2010, a Resolução n.º 16406 da CNV aprovou o início do processo de
liquidação do fundo. Em 20 de setembro de 2010, foi encerrado o processo de realização de
ativos do fundo, sendo levantado o balanço final de liquidação.
Em 20 de dezembro de 2010, finalizou a etapa de pagamento total em favor dos quotistas e, em
29 de dezembro de 2010, foi realizado o resgate das quotas remanescentes, ficando assim
encerrado o processo de liquidação do fundo.
Finalmente, em 14 de abril de 2011, foi solicitado à CNV o cancelamento e a baixa do citado
fundo dos registros dessa entidade.
Na data de emissão destas demonstrações financeiras, a referida agência ainda não tinha
emitido seu parecer.

NOTA 16: Sistema de Seguro de Garantias de Depósitos
Através da Lei n°. 24.485 e do Decreto no 540/95, c riaram o obrigação do Sistema de Seguro de
Garantia dos Depósitos, onde designaram-se as características de ser limitado, obrigatório e oneroso,
com o objetivo de cobrir os riscos de depósitos bancários, de forma subsidiária e complementar ao
sistema de privilégios e proteção de depósitos estabelecidos pela Lei de Instituições Financeiras.
A mesma dispôs a constituição da sociedade de Seguro de Depósito S.A (SEDESA), com o objetivo
exclusivo de administrar o Fundo de Garantia dos Depósitos, cujos acionistas, conforme as
modificações introduzidas pelo Decreto n°. 1292/96 são do BCRA, com uma ação no mínimo e os
fiduciários dos contratos de fideicomissos constituídos pelas Instituições Financeiras na proporção que
o BCRA determinar para cada uma em função de suas contribuições ao Fundo de Garantia dos
Depósitos. Em agosto de 1995, foi constituída essa Sociedade na qual a Instituição participa com
4.0901% do capital social de acordo com as porcentagens difundidas pela Comunicação “B” 10.060 do
BCRA em 4 de abril de 2011.
Estão abrangidos os depósitos em pesos e em moeda estrangeira constituídos nas instituições
participantes sob a forma de conta corrente, conta de poupança, prazo fixo ou outras modalidades que
o BCRA determinar, que atendam os requisitos estabelecidos no Decreto n°. 540/95 e os demais que
sejam determinados pela Autoridade de aplicação.
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Não estão abrangidos: a) os depósitos de instituições financeiras, incluindo os certificados de prazo
fixo adquiridos por negociação secundária; b) os depósitos realizados por pessoas vinculadas, direta
ou indiretamente, a Instituição conforme as pautas estabelecidas ou que o BCRA estabelecer no futuro;
c) os depósitos a prazo fixo de títulos valores, aceitações ou garantias; d) os depósitos constituídos
depois de 1º de julho de 1995, sobre os quais tiver sido acordada uma taxa de juros superior em dois
pontos percentuais anuais à taxa de juros passiva para prazos equivalentes do BCRA correspondente
ao dia anterior ao da imposição. O BCRA poderá modificar a taxa de referência estabelecida neste
inciso; e) os outros depósitos que para o futuro a Autoridade de aplicação exclua.
NOTA 17: Contribuição ao Instituto de Serviços Sociais Bancários
A contribuição estabelecida no artigo 17, inciso “f” da Lei Nº 19.322, de 2% sobre as receitas e
comissões recebidas pelas Instituições Financeiras, foi reduzida para 1% a partir de 1º de julho de 1996
até 1º de julho de 1997, data a partir da qual ficou suprimida (Decreto n°. 263 e 915 de 20 de março e 7
de agosto de 1996, respectivamente).
Diante do mandado de segurança apresentado pela Associação Bancária Argentina, a fim de que seja
declarada a inconstitucionalidade dos citados decretos, a Câmara Nacional de Apelações em Matéria
Contenciosa Administrativa Federal, resolveu revogar a decisão mencionada de origem, deferiu o
mandado de segurança e declarou a ilegalidade de ambos os decretos.
Posteriormente, datado de 4 de novembro de 1997, a CSJM declarou improcedente o recurso
extraordinário interposto pelo PEM contra a mencionada decisão da Câmara Nacional de Apelação em
Matéria Contenciosa Administrativa Federal por questões formais (sem se pronunciar sobre a questão de
fundo debatida). A partir das resoluções citadas iniciaram-se diferentes ações judiciais e extrajudiciais
por parte da Obra Social Bancária Argentina (OSBA), visando restituir as contribuições. Esta situação
afetou o sistema financeiro em seu conjunto, que derivaram nas correspondentes respostas por parte
das Instituições Financeiras.
Sem prejuízo do mencionado anteriormente, em 24 de novembro de 2003, pelo Banco Patagonia
Sudameris S.A. (hoje Banco Patagonia S.A.) e em 3 de janeiro de 2005 pelo ex-Lloyds TSB Bank plc,
Filial Argentina, o Banco celebrou vários acordos extrajudiciais com a OSBA com o duplo propósito de
minimizar qualquer contingência derivada das reclamações antes mencionadas e obter para os
empregados do Banco filiados a essa Obra Social importante melhorias na qualidade das prestações
recebidas.
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NOTA 18: Requerimento da CNV para agir como Agente do Mercado Aberto
De acordo com o requerido pela Resolução Geral no. 368/01 e complementares da CNV, as
instituições financeiras autorizadas pelo BCRA estão isentas de cumprir os requisitos sobre
patrimônio líquido mínimo e contrapartidas fixadas por estas normas. Portanto, o Banco está
abrangido pela exclusão, por cumprir com os requisitos patrimoniais exigidos pelo BCRA.
NOTA 19: Integração de caixa mínimo
Inclui-se a seguir os conceitos requeridos pelo Banco para a integração de exigência de caixa
mínimo, de acordo com o disposto pelas normas do BCRA em 31 de dezembro de 2011 e 2010:
Conceito
Disponibilidades
Caixa
Dinheiro em empresa transportadora de valores
BCRA - conta corrente
Outros créditos por intermediação financeira
BCRA - contas especiais de garantia
TOTAL

31/12/11

31/12/10

566.033
462.288
928.414

270.410
212.917
732.919

263.067
2.219.802

182.845
1.399.091

NOTA 20: Restrição para distribuição dos resultados
Nos termos das disposições do BCRA, 20% dos lucros do exercício deve ser alocado para constituição
da reserva legal. Portanto, a próxima Assembléia de Acionistas deverá aplicar 122.449 de Resultados
não distribuídos para aumentar o saldo dessa reserva.
De acordo com o requerido pela Lei n.º 25.063, os dividendos que sejam distribuídos, em dinheiro ou em
espécie, em excesso dos rendimentos tributários acumulados no encerramento do exercício imediato
anterior à data de pagamento ou distribuição, estarão sujeitos a uma retenção de 35%, em conceito do
imposto de renda, com caráter de pago único e definitivo. O lucro a ser considerado em cada exercício
será o resultante de subtrair da renda tributária, o imposto pago pelo(s) exercício(s) fiscal(is) de origem
da renda que é distribuída, ou a parcela proporcional correspondente, e adicionar os dividendos ou
ganhos provenientes de outras sociedades de capital, não computados na determinação desse lucro
no(s) mesmo(s) período(s) fiscal(is).
Por meio da Comunicação “A” 5072 e complementáres, o BCRA estabeleceu o procedimento de caráter
geral para proceder à distribuição de lucros. De acordo com esse procedimento, só poderá ser efetuada
distribuição com a autorização expressa do BCRA e então só quando não se registrarem assistências
financeiras da referida entidade por iliquidez ou deficiências de integralização de capital mínimo ou
exigências de dinheiro mínimo, entre outras condições prévias que também devem ser cumpridas.
Marcelo A. Iadarola
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Além do mais, só poderão ser distribuídos lucros quando houver resultados positivos após deduzir extra
contabilmente dos resultados não distribuídos, entre outros conceitos, os valores correspondentes ás
reservas legal e estatutária de constituição exigível, a diferença líquida positiva entre o valor contábil e o
valor determinado pela Entidade para o caso de instrumentos de dívida púbica e/ou de regulação
monetária do BCRA, que não tiverem sua volatilidade publicada nem valor presente publicado pelo
BCRA.
Finalmente, o BCRA através da Comunicação “A” 5073 introduziu ajustes nas regras de distribuição de
lucros, entre os quais estabelece que o valor máximo a ser distribuído não poderá superar o excesso de
integralização de capital mínimo considerando, para esse fim exclusivamente, ajuste incremental de 75%
sobre a exigência e deduzindo os ajustes acima mencionados.
NOTA 21: Política de Gerenciamento de Riscos
Introdução
A Intituição está dirigido e administrado por um Conselho de Administração composto por nove
integrantes: um presidente, um vice-presidente 1° e um vice-presidente 2° e seis diretores titulares,
dos quais dois são independentes de acordo com a normativa vigente da C.N.V. O Conselho de
Administração tem a seu cargo a administração da Intituição e seus objetivos são, entre outros,
coordenar e supervisar, para que o funcionamento operativo responda aos objetivos institucionais,
facilitar o desenvolvimento dos negócios com eficiência, controle e produtividade, procurando gerar
uma cultura de melhora permanente nos processos administrativos e comerciais.
Adicionalmente, a Intituição determinou os seguintes comitês como os quais têm como finalidade a
implementação das políticas definidas pela Direção:

−
−
−
−
−
−
−
−

- De Auditoria - BCRA
- De Auditoria - CNV
- De Banca Corporate
- De Grandes Empresas Superior ampliado
- De Grandes Empresas Superior
- De Grandes Empresas Sênior
- De Crédito de Instituições Financeiras
- De Crédito do Setor Público
- De Irregulares Pessoas Jurídicas
- De Controle e Prevenção de lavagem de Ativos
e Financiamento do Terrorismo

- De Qualidade
- De Segurança da informação
- De Tecnología da informação
- De Ética
- De Mercado de capitais
- De Direção
- De Negócios
- De Finanças
- De Risco Operacional
- De Risco Global

Os comitês citados se encontram sob a supervisão do Conselho de Administração da Intituição e
reportam ao presidente e vice-presidentes da mesma periodicamente. A participação do Conselho de
Administração nos temas mencionados precedentemente implica uma diminuição do risco de que se
produzam erros as irregularidades significativas.
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Existem riscos que são inerentes às atividades desenvolvidas pela Intituição e se administram
através de um processo de identificação, medição e controle constante dos mesmos, sujeito aos
limites e outros controles de risco. Os principais tipos de riscos que a Intituição está exposta são os
relacionados com o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado, o risco de taxa de juros e
o risco operacional.
A Entidade está implementando o processo para o gerenciamento integral de risco, conforme as
diretrizes sugeridas na Comunicação "A" 5203, em linha com as boas práticas bancárias
recomendadas pelo Comitê da Basileia.
Em 31 de outubro de 2011, foi criada a Gerência Executiva de Gerenciamento de Risco, responsável
pelo gerenciamento integral dos riscos que arrosta a Entidade e suas sociedades controladas, com
dependência funcional do Conselho de Administração, garantindo assim a sua independência a
respeito das áreas de negócios. Com o objetivo de identificar, avaliar, monitorar e mitigar os riscos
significativos, inclui as seguintes gerências:
a) Gerência de Riscos Financeiros: responsável pela gestão dos riscos de mercado, taxa, liquidez e
crédito;
b) Gerência de Gerenciamento de Risco Operacional e Cumprimento Normativo: responsável de
supervisionar o cumprimento normativo, gerenciar os riscos operacionais e implementar as
políticas e procedimentos necessários para garantir o cumprimento das normas vigorantes em
matéria de controle e prevenção da lavagem de ativos e financiamento do terrorismo.
Aliás, o Conselho de Administração, na reunião realizada em 12 de dezembro de 2011, aprovou a
criação do Comitê de Risco Global, composto de um Vice-presidente, o Subgerente Geral da Área de
Operações e Tecnologia, o Subgerente Geral da Área de Administração e Finanças, e o Gerente
Executivo de Gestão de Riscos.



Serão objetivo principal desse Comitê propor ao Conselho de Administração a estratégia para o
gerenciamento dos riscos de mercado, taxa, liquidez e crédito, além dos limites globais de exposição
a esses riscos. Além do mais, ficará informado das posições de cada risco e do cumprimento de
políticas. O escopo de suas funções incluirá tanto a Entidade quanto suas subsidiárias.
Abaixo descrevemos as políticas e processos para a identificação, avaliação, controle e mitigação
para cada um, dos principais riscos antes citados:
Risco de Crédito
O Conselho de Administração aprova a política de avaliação de crédito da Intituição, a fim de obter
um padrão para a geração de negócios buscando uma relação adequada entre o risco assumido e a
rentabilidade. A Intituição conta com manuais de procedimentos que contém as características e
objetivos seguidos:
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BANCO PATAGONIA S.A.

TRADUÇÃO LIVRE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de pesos)
a) Manter uma adequada segmentação da carteira, por tipo de cliente e por setor econômico;
b) Melhorar a utilização de ferramentas de análises e avaliação do risco que melhor se adequam ao
perfil do cliente;
c) Estabelecer pautas homogêneas para a concessão de empréstimos seguindo parâmetros
conservadores embasados na solvência do cliente, seu fluxo de fundos e sua rentabilidade para
o caso das empresas, as receitas e patrimônio para o caso de indivíduos;
d) Estabelecer limites às pessoas físicas para a concessão de créditos de acordo com seu
montante, propondo à existência de comitês específicos, que de acordo com seu âmbito de
influência, serão os responsáveis a definir os níveis de assistência;
e) Otimizar a qualidade do risco assumido, contando com garantias adequadas de acordo com o
prazo do empréstimo e o níveo de risco envolvido;
f)

Monitorar permanentemente a carteira de créditos e o nível de comprometimento dos clientes.

Risco de Liquidez



A fim de mitigar o risco de liquidez, configurado pela incerteza que pode estar exposta a Intituição,
enquanto a sua capacidade de honrar em tempo e forma os compromissos financeiros assumidos
com seus clientes, foi estabelecida uma política na matéria cujos aspectos mais significativos
detalhamos abaixo.
Com o intuito de minimizar os efeitos não desejados de situações de iliquidez provocadas pela
eventual retirada de depósitos e cancelamento de empréstimos interfinanceiros assumidos, a
Entidade mantém uma carteira de ativos de alta liquidez e tem como objetivo diversificar a estrutura
de passivos, referente a fontes e instrumentos. Nesse sentido o objetivo é captar fundos do maior
número de diferentes tipos de clientes e indústrias, oferecendo a maior diversidade de instrumentos
financeiros. Desta forma, a Intituição tem implementado uma série de políticas, incluindo o controle
do descasamento de moedas.
Em todo o caso, se houver crise de iliquidez, a Entidade desenvolveu plano de contingência no qual
são detalhadas as ações concretas que deverão ser implementadas.
Risco de Mercado
É o risco de perda que surge de flutuações adversas nas variáveis nos preços de mercado dos
ativos. Este risco é conseqüência de suas operações de empréstimo, comércio exterior e
investimentos. Com objetivo de medir este risco, a Intituição utiliza a metodologia de valor a risco
(“VaR”) conforme o estabelecido na normativa do BCRA. para a determinação da exigência de
capital mínimo por risco de mercado para aqueles ativos negociados habitualmente em mercados
institucionalizados.
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BANCO PATAGONIA S.A.

TRADUÇÃO LIVRE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de pesos)
Esta metodologia é baseada em métodos estatísticos que levam em conta as variáveis que podem
provocar um câmbio no valor das carteiras da Intituição, como por exemplo: tipos de câmbio, cotação
dos títulos e volatilidade. O VaR expressa o montante máximo de perda esperada com o nivel de
confiança de 99% em 5 dias, se essa carteira manter-se invariável durante esse período, considerase esses efeitos as volatilidades determinadas por o BCRA. para cada ativo informados
mensalmente.
Em virtude da norma vigente, o BCRA exige requerimentos de capital para cobrir a perda esperada
determinada conforme a metodologia descrita em forma diária. O VaR da Intituição varia em função
da composição da carteira de ativos expostos ao risco de mercado.
Risco de taxa de juros
O risco de taxa de juros é definido como a possibilidade de que ocorram alterações na condição
financeira da entidade, como resultado de flutuações nas taxas de juros, acarretando consequências
adversas na receita financeira líquida e em seu valor econômico. A Entidade revisa periódicamente o
análise de sensibilidade com relação a oscilações no nível de taxas de juros realizado tomando as
posições que mantém-se em ativos e passivos que apurem as taxas de juros considerando a estes
efeitos o segmento de moeda local e moeda estrangeira.
A Intituição calcula o risco por descasamento de taxa de juros, realizando uma análise de
sensibilidade que permite analisar qual é o câmbio do sua valor patrimonial mediante um aumento de
um ponto na taxa de juros. Desta forma, se determina a perda potencial máxima no valor líquido
econômico da carteira de ativos e passivos considerando um horizonte de tempo de três meses com
99% de confiança e utilizando o modelo e os demais parâmetros estabelecidos pelo BCRA para a
determinação do requerimento de capital mínimo por risco de taxa de juros. A quantificação se faz
tendo em conta a variação da taxa de juros e os descalces em pesos e em dólares por separado,
tendo em conta os seguintes processos: até 30 dias, de 30 a 90 dias (processos mensais), de 90 a
180 dias, de 181 a 1 ano e a partir de 1 ano.
A Intituição entende que uma medição apropriada do risco de taxa de juros permite aproveitar os
câmbios nas taxas de juros a curto prazo e paralelamente não incorrer em descalces excessivos que
possam comprometer seus resultados.
Risco Operacional
A Entidade considera que é de fundamental importância dispor de um sistema de gestão para o
Risco Operacional, integrado em novo esquema de administração das entidades, que deve pôr em
foco a identificação, avaliação e controle da exposição ao risco. Nesse contexto, a Entidade
implementou um sistema de gestão ajustado ás diretrizes estabelecidas pelo BCRA na Comunicação
“A” 4793. Além disso, a Entidade possui, a partir de 01 de janeiro de 2009, uma base de dados de
eventos de risco operacional configurada de acordo com as diretrizes estabelecidas na Comunicação
"A” 4904 e complementárias. Além do mais, o BCRA através da Comunicação "A” 5272, estabelece
uma exigência de capital mínimo para esste conceito, vigente a partir do 1 de fevereiro de 2012.
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(Valores expressos em milhares de pesos)
O sistema de gestão de Risco Operacional é composto dos seguintes itens:



a) Estrutura organizacional: A partir de julho de 2008, a Intituição conta com a Gerencia de Risco
Operacional e Cumprimento Normativo e com um Comitê de Risco Operacional integrado pelas
principais autoridades da Intituição em matéria comercial, de operações e sistemas, de finanças
e da gerencia mencionada.
b) Políticas: Em 31 de julho de 2008 o Conselho de Administração da Intituição aprovou as políticas
na matéria (“Política para a Gestão de Risco Operacional), no que se definem os conceitos
principais, funções e responsabilidades do Conselho de Administração, do Comitê de Risco
Operacional, da Gerencia de Risco Operacional e de todas as áreas intervenientes na gestão de
este risco.
c) Procedimentos: A
Intituição
conta com um procedimento de “Registro de Prejuízos
Operacionais” em que se estabeleceram as pautas para sua registração contábeis, a partir da
abertura de rubricas contábeis específicas, permitindo assim incorporar de maneira automática
os prejuízos operacionais registrados nessas rubricas na correspondente base de dados.
Adicionalmente, a Intituição conta com um procedimento que estabelece as pautas para
confeccionar as auto avaliações de riscos e nos casos de riscos que excedem os níveis de
tolerância admitidos, diretrizes para estabelecer indicadores de riscos e planos de ação.
d) Sistemas: : A Intituição conta com um sistema integral que permite a administração de todas as
tarefas relacionadas na gestão de risco: auto avaliações de risco, indicadores de risco e planos
de ação assim como também a administração da base de dados de perdas operacionais.
Abordando outra matéria, salienta-se que, em 29 de marco de 2010, o Conselho de Administração da
Entidade aprovou a “Política para a Gestão de Risco dos Ativos Informáticos”, que inclui as principais
definições, conceitos, funções e responsabilidades das diferentes áreas da gestão desse risco. Além
disso, é detalhada a metodologia para efetuar a classificação dos ativos de informação e para o
análise e gestão de risco em função dos níveis de tolerância ali definidos.
Conforme essa política, o objetivo da análise de risco dos ativos informáticos é determinar a maneira
em que o risco de tecnologia informática afeta os processos da Entidade, em especial os
considerados críticos, e também fornecer as informações necessárias para definir os ativos que
devem ser protegidos e atingir mais eficiência na alocação dos recursos tecnológicos.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Valores expressos em milhares de pesos)
NOTA 22: Situação do mercado financeiro e de capitais



O contexto macroeconômico internacional gera certa incerteza a respeito de sua evolução futura, a
volatilidade dos ativos financeiros e do mercado de câmbio e as taxas mais elevadas de
desemprego, entre outros fatores. No nível local, a economia nos últimos anos refletiu, em média,
crescimento contínuo, e os principais indicadores econômicos e financeiros apresentam uma
situação diferente da acima referida. Porém, nos últimos meses observa-se comportamento volátil no
preço dos ativos financeiros e na complexidade das regulações sobre câmbio.
Por tanto, a Gerencia do Banco monitora permanentemente a evolução das situações nos mercados
internacionais e local, a fim de determinar as possíveis medidas a tomar e identificar os possíveis
impactos sobre a situação patrimonial e financeira, que poderia corresponder a refletir nas
demonstrações financeiras do períodos futuros.

NOTA 23: Operações com Diretores
Não se verificaram operações nos termos do artigo 271 da Lei Nº 19.550.
NOTA 24: Cumprimento das disposições estabelecidas na Lei n.º 25.738
Banco Patagonia S.A. é uma sociedade anônima constituída de acordo com as leis da República
Argentina e os seus acionistas limitam sua responsabilidade até a integração das ações subscritas,
nos termos da Lei n.º 19.550. Portanto, nos termos do disposto na Lei n.º 25.738, informa-se que
nem os acionistas majoritários de capital estrangeiro nem os acionistas locais ou estrangeiros
respondem pelas obrigações surgidas das operações praticadas pela Entidade em excesso da
referida integração acionária.
NOTA 25: Publicação das Demonstrações Financeiras
De acordo com o previsto na Comunicação “A” 2813 e complementárias, a prévia intervenção do
BCRA, não é requerida aos efeitos de publicação das presentes demonstrações financeiras.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “A”
DETALHE DE TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS
EM 31/12/11 E 30/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
Denominação

Identificação

Títulos Públicos a Valor Justo
- Bônus da Nação Argentina em Pesos Badlar Privada + 300 P.B 2015
- Bônus da Nação Argentina em Pesos Badlar Privada + 275 P.B 2014
- Bônus da Nação Argentina u$s 7% 2013
- Bônus da Nação Argentina em U$S 2017
- Bônus da Nação Argentina em Pesos Badlar Privada + 350 P.B 2013
- Bônus de Consolidação Deuda Previsional em $ Serie 4 2%
- Bônus com Desconto $ + V. Neg. PBI $
- Bônus do Governo Nacional em U$S libor 2012 (Boden)
- Bônus Garantidos Decreto Nro. 1579/02 (Bogar)
- Bônus do Governo Nacional em u$s 7% P.A. 2015
- Bônus Par $ Step Up 2038 + V.Neg. PBI $
- Bônus de Consolidação Serie 7
- Bônus de Consolidação Serie 6
- Bônus de Consolidação $ 4° Serie
- Bônus Par em u$s (Lei Argentina)
- Bônus de Consolidação em $ Serie 8
- Bônus de Consolidação em $ Serie 4
- Bônus da Nação Argentina em Pesos 10,50% 2012
- Bônus do Governo Nacional em u$s 2013 1era Serie

Posse
Saldos
s/Livros
em
31/12/11

Valor de
mercado
ou Valor
Presente

5441
5439
5435
5436
5438
2429
45696
5426
2405
5433
45695
2570
2420
2449
45699
2571
2439
5437
5427

-

Títulos Públicos a Valor Justo de Marcado
Títulos Públicos a Valor de Custo acrescido do Rendimento
- Letras da Província de Buenos Aires Vto. 08/03/12
- Letras da Província de Buenos Aires Vto. 26/01/12
- Letras da Província de Buenos Aires Vto. 28/04/11
- Outros

2.954
2.941
2.660


10.079
7.159
-

Títulos Públicos a Valor de Custo acrescido de Rendimento
Instrumentos emitidos por o BCRA
- Letras do BCRA – A Valor Justo
- Letras do BCRA - Vto. 05/01/2011
- Letras do BCRA - Vto. 16/02/2011
- Letras do BCRA – Por operações compromissadas
- Letras do BCRA – Vto. 08/02/2011
- Letras do BCRA – Vto. 29/09/2012
- Letras do BCRA – Vto. 13/06/2012
- Letras do BCRA – Vto. 22/02/2012
- Letras do BCRA – Vto. 02/03/2011
- Letras do BCRA – Vto. 16/02/2011
- Letras do BCRA – Vto. 15/06/2011
- Letras do BCRA – Vto. 30/03/2011
- Letras do BCRA – Vto. 13/04/2011
- Letras do BCRA – Vto. 27/04/2011
- Letras do BCRA – Vto. 23/03/2011
- Letras do BCRA – Vto. 19/01/2011

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

46106
46117
46125
46181
46176
46164
46126
46117
46110
46129
46131
46018
46121
46077


















Rubén M. Iparraguirre
Subgerente Geral
Área Administração e Finanças

Saldos
s/Livros
em
31/12/10

Posição sem
Opções (1)

Posição
Final

296.089
201.527
150.989
89.784
51.180
39.269
38.819
29.881
23.862
16.867
4.656
4.286
4.091
1.756
209
13
12
-

250.707
154.667
139.100
51.500
53.148
35.236
91.916
25.006
9.716
7.568
1.945
188
43.088
1.417

299.891
201.400
150.989
92.519
51.180
39.269
31.754
29.881
18.736
15.879
1.800
4.286
2
12
-

299.891
201.400
150.989
92.519
51.180
39.269
31.754
29.881
18.736
15.879
1.800
4.286
2
12
-

953.290

865.202

937.598

937.598

10.079
7.159
52

10.000
230

10.079
7.159
52

10.079
7.159
52

17.290

10.230

17.290

17.290

771.884
753.409
9.024
8.468
983
-

289.799
240.511
49.288
582.159
389.541
46.135
40.416
35.126
23.356
23.239
12.528
6.840
4.978

-

-

-

-
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.

ANEXO “A”
DETALHE DE TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
Denominação

Identificação

- Letras do BCRA – Ao Valor de Custo acrescido de rendimento
- Letras do BCRA – Vto. 08/02/2012
- Letras do BCRA – Vto. 07/03/2012
- Letras do BCRA – Vto. 04/01/2012
- Letras do BCRA – Vto. 11/01/2012
- Letras do BCRA – Vto. 23/02/2011
- Notas do BCRA– Ao Valor Justo
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 25/01/2012
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 29/02/2012
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 18/01/2012
- Notas do BCRA – Por operações compromissadas
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 23/04/2014
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 18/06/2014
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) –Vto. 26/05/2011
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) - Vto. 08/06/2011
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) - Vto. 18/05/2011
- Notas do BCRA – Ao Valor de Custo acrescido de Rendimento
- Notas do BCRA em Pesos – Vto. 23/04/2014
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) Vto. 09/03/2011
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) Vto. 26/05/2011
- Notas do BCRA em Pesos - Vto. 13/04/2011
- Notas do BCRA em Pesos – Vto. 13/07/2011
- Notas do BCRA em Pesos Cupom Variável (BADLAR) - Vto. 30/03/2011
- Notas do BCRA em Pesos – Vto. 16/02/2011

Valor de
mercado
ou Valor
Presente

46125
46133
46139
46118
46036
46113
46204
46152
46184
46196
46119
46144
45879
46184
46073
46119
46134
46146
46128
46116

Total Instrumentos emitidos por o BCRA
Total Títulos Públicos e Privados

58.296
19.380
18.940
9.988
9.988
53.264
53.264
-

Posse
Saldos
s/Livros
em
31/12/11

Saldos
s/Livros
em
31/12/10

Posição sem
Opções (1)

Posição
Final

59.257
19.745
19.563
9.987
9.962
616.671
313.650
234.864
68.157
42.360
31.875
10.485
50.884
50.884
-

196.816
196.816
58.823
40.579
12.147
6.097
1.557.283
502.196
406.403
204.924
202.054
200.958
40.748

59.257
19.745
19.563
9.987
9.962
691.707
313.650
309.900
68.157
101.502
101.502
-

59.257
19.745
19.563
9.987
9.962
691.707
313.650
309.900
68.157
101.502
101.502
-

1.541.056

2.684.880

852.466

852.466

2.511.636

3.560.312

1.807.354

1.807.354

(1) Inclui “Posse” mais “Depósitos afetados em garantia”, “Empréstimos” e “Compras a vista a liquidar e a término” menos “Depósitos” e “Vendas a
vista a liquidar e a término”.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “B”
CLASSIFICAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS POR SITUAÇÃO E GARANTIAS RECEBIDAS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
Carteira Comercial

31/12/11

31/12/10

Em situação normal

8.079.523

5.106.724

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

636.671
662.183
6.780.669

372.780
355.022
4.378.922

Com acompanhamento especial

3.633

4.000

Em observação

3.172

3.331

- Com garantias e contra garantias preferidas “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

60
3.112

3.331

Em negociação ou com acordos de refinanciamento

461

669

- Com garantias e contra garantias preferidas “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

178
283

351
318

Com problemas

2.886

1.330

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

1.438
1.448

418
912

Com alto risco de insolvência

5.759

8.020

- Com garantias e contra garantias preferidas “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

969
4.790

1.419
6.601

Irrecuperável

15.627

14.646

- Com garantias e contra garantias preferidas “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

994
14.633

14.646

8.107.428

5.134.720

Total Carteira Comercial
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “B”
CLASSIFICAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS POR SITUAÇÃO E GARANTIAS RECEBIDAS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)

Carteira de Consumo e/ou Moradia

31/12/11

31/12/10

Cumprimento normal

3.973.335

2.687.698

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

18.868
171.418
3.783.049

21.732
228.329
2.437.637

Risco baixo

71.538

41.420

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

760
9.015
61.763

263
5.293
35.864

Risco médio

13.176

13.397

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

892
12.284

4
2.881
10.512

Risco alto

39.401

35.653

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

967
38.434

1.037
34.616

Irrecuperável

17.450

21.254

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

506
16.944

333
20.921

Irrecuperável por disposição técnica

203

231

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

19
184

25
206

Total da Carteira de Consumo e/ou Moradia

4.115.103

2.799.653

Total Geral

12.222.531

7.934.373
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “C”
CONCENTRAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)

Financiamentos
Quantidade dos clientes

31/12/11
Saldo de
dívida

10 maiores clientes

963.911

31/12/10

% sobre
carteira total
7,89 %

Saldo de
dívida

% sobre
carteira total

504.604

6,36 %

50 maiores clientes seguintes

1.668.624

13,65 %

1.088.389

13,72 %

100 maiores clientes seguintes

1.614.342

13,21 %

1.096.210

13,82 %

Demais clientes

7.975.654

65,25 %

5.245.170

66,10 %

12.222.531

100,00 %

7.934.373

100,00 %

Total
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “D”
ABERTURA POR PRAZOS DOS FINANCIAMENTOS
EM 31/12/11
(Valores expressos em milhares de pesos)

Descrição

Carteira
vencida

Setor público não financeiro
Setor financeiro
Setor privado não financeiro e
residentes no exterior
Total

1 mês

Prazos restantes para seu vencimento
Mais de 24
12
24 meses
3 meses 6 meses
meses
meses

Total

-

19.595

92

20

2.522

4.092

117.639

143.960

-

318.773

82.911

76.696

167.943

27.899

10.196

684.418

71.052

4.172.552 1.338.970 1.867.919

651.664

1.118.216

2.173.780 11.394.153

71.052

4.510.920 1.421.973 1.944.635

822.129

1.150.207

2.301.615 12.222.531
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “E”
DETALHE DAS PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
Ações e/ou Cotas-partes
Identificação

Denominação

Valor
Nominal
Unitário

Classe

Votos
por
ação

Importe
Quantidade

31/12/11

31/12/10

Em Instituição Financeira, act.comp. e autorizadas
Controladas – do país
30678564822
30654325126
30608298815

GPAT Compañhía Financeira S.A. (1)
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Patagonia Inversora S.A. Soc. Gte. F.C.I.

Ordinarias
Ordinárias
Ordinárias

$1
$1
$1

1
1
1

85.968.713
13.861.281
13.315.906

176.152
17.088
22.946

118.373
17.202
20.468

Ordinárias

U$S 100

1

50.000

50.084

44.674

Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias

$1
$ 0,0001
$1
$1
$1
$ 39.252
$ 1.200
$1
$1
$1

1
1
1
1
1
1
1
5
1
1

1.287.561
874.503
600.000
40.900
149.556
1
4
106
48.906
31.242

2.883
1.365
679
493
779
73
65
56
53
46
16

2.883
1.341
679
493
284
73
65
56
53
46
16

Classe B
Preferidas
Ordinárias

U$S 16,92
U$S 10
€1

1
1
1

5.033
125
1

75
4
15

69
4
14

Ordinárias

$1

1

52.979

84
106

84
106

273.062

206.983

Controladas – do exterior
00034UY0117

Banco Patagonia (Uruguay) S.A. I.F.E.
Não Controladas – do país

30604796357
30598910045
33663293309
30682415513
30690783521
30525698412
33628189159
30542421289
30688964306
30692264785

Banelco S.A.
Visa Argentina S.A.
Provincanje S.A.
Seguros de Depósitos S.A.
Interbanking S.A.
Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A,
Bolsa de Comercio de Mar do Plata S.A.
Argencontrol S.A.
Compensadora Electrónica S.A.
Outras
Não Controladas – do exterior

00034US0001
00034US0001
30590221275

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.
S.W.I.F.T.
Em Outras Sociedades – Não Controladas – do País

30605114969

Sanatorio as Lomas S.A.
Outras

Total das Participações em Outras Sociedades
(1) Em 31/12/2011 e 31/12/2010 se encontraba liquido do desagio do 52.215 e 67.133, respetivamente (vide nota 3)
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.

ANEXO “E”
DETALHE DAS PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)

Informação sobre o emissor - Dados da última demonstração contábeis anual
Denominação

Atividade principal

Data de
encerramento
do período /
exercício

Patrimônio
líquido

Capital

Resultado
do período
/ exercício

Em Instituições Financeiras, act.comp. e
autorizadas Controladas – do país
GPAT Companhia Financeira S.A.
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Patagonia Inversora S.A. Soc. Gte. F.C.I.

Companhia Financeira
Sociedade de Bolsa
Gerente de fundos comuns de investimento

31-12-11
31-12-11
31-12-11

86.837
13.863
13.317

230.674
17.089
22.946

43.294
(114)
2.478

Instituição bancaria do exterior

31-12-11

21.516

50.084

1.730

Administradora rede de caixas automáticos
Emissora de cartão de crédito
Câmara compensadora bancos provinciais
Administ.recursos Fundo Garantia Depósitos
Serviço de transferências interbancárias
Gtía.Cump. e liq. Contratos/diversos ativos
Coordenação de operações com valores
Mobiliários
Coordenação de operações com valores
Mobiliários
Mandatária de liq. Oper. de mercado de
capitais
Adm. Red de comp. eletrônica de contas

31-12-10
31-05-11
31-12-10
31-12-10
31-12-10
30-06-11

23.599
15.000
7.200
1.000
1.346
23.335

66.210
186.220
8.715
15.637
65.880
47.737

19.034
124.888
500
609
45.373
6.312

31-12-10

242

14.431

1.856

31-12-10

13

11.612

1.281

31-12-10
31-12-10

700

964

1.000

2.078

5
45

Instituição bancaria do exterior
Serviço de telecomunicação interbancária

31-12-10
31-12-10

1.113.144
664.120

2.771.331
1.768.388

160.388
88.441

Sanatório médico

30-06-11

8.889

21.707

2.124

Controladas – Do exterior
Banco Patagonia (Uruguay) S.A. I.F.E.
No Controladas – Do país
Banelco S.A.
Visa Argentina S.A.
Provincânje S.A.
Seguros de Depósitos S.A.
Interbanking S.A.
Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Mercado Aberto Eletrônico S.A,
Bolsa de Comercio de Mar do Plata S.A.
Argencontrol S.A.
Compensadora Eletrônica S.A.
Não Controladas – Do exterior
Banco Latino-americano de Comercio Exterior S.A.
S.W.I.F.T.
Em Outras Sociedades – No Controladas – Do País
Sanatório as Lomas S.A.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.

ANEXO “F”
MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO E OUTROS BENS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)

Descrição

Imobilizado (1)
Imóveis
Móveis e instalações
Máquinas e equipamentos

Depreciações do
Exercício
Anos de
Importe
vida útil

Valores
residuais
no início do
exercício

Incorpora
ções

Transfe
rências

Baixas

138.421
8.551

15.460
7.794

(1.323)

45

3.569
-

50
10

3.320
3.427

154.130
11.550

27.128

14.213

1.323

88

-

5

10.035

32.541

Movimento
de
Previsões

Valor residual
em 31/12/11

Veículos

1.808

259

118

353

-

5

501

1.331

Diversos

149

151

(118)

-

-

5

39

143

176.057

37.877

-

486

3.569

17.322

199.695

8.863

7.836

-

13.860

-

-

-

2.839

805

-

-

-

-

-

-

805

Papelaria e utensílios

1.456

4.114

-

4.451

-

-

-

1.119

Outros Bens diversos

60.697

22.535

-

26.560

1.152

50

871

56.953

71.821

34.485

-

44.871

1.152

-

871

61.716

Total

Outros bens (1)
Adiantamento por compra de bens
Obras de arte

Total

(1) Vide nota 4.5.l) e 4.5.m)
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.

ANEXO “G”
DETALHE DOS BENS INTANGÍVEIS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)

Descrição
Despesas de organização e
desenvolvimento
Total

Valor
residual no
início do
exercício

Incorporações
(1)

Amortização do
Exercício
Anos de
vida útil
Valor
asignados

Valor
residual
em
31/12/11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) Vide Nota 4.5.n) 1. e 2.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.

ANEXO “H”
CONCENTRAÇÃO DOS DEPÓSITOS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
31/12/11
Quantidade dos clientes

Saldo de
dívida

31/12/10

% sobre
carteira total

Saldo da
dívida

% sobre
carteira total

10 maiores clientes

1.998.743

15,01%

1.472.128

14,29 %

50 maiores clientes seguintes

1.813.827

13,62%

1.458.031

14,16 %

100 maiores clientes seguintes

1.070.587

8,04%

760.557

7,38 %

Demais clientes

8.434.006

63,33%

6.608.026

64,17 %

13.317.163

100,00%

10.298.742

100,00 %

Total
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “I”
ABERTURA POR PRAZOS DOS DEPÓSITOS, OUTRAS OBRIGAÇÕES POR INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA E OBRIGAÇÕES NEGOCIÁVEIS SUBORDINADAS
EM 31/12/11
(Valores expressos em milhares de pesos)

Prazos restantes para seu vencimento
Descrição

1 mês

3 meses

9.870.976

2.390.458

806.378

248.186

-

-

-

-

22.801

63.943

165.235

14.583

Outras

720.112

1.308

1.969

Total de outras obrigações por
intermediação financeira

743.977

65.251

10.614.953

2.455.709

Depósitos
Outras obrigações por
intermediação financeira
Banco central da república
Argentina
Bancos e órgãos internacionais

TOTAL GERAL

1.064

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

6 meses

12 meses

24 meses

Acima de
24 meses

Total

43

13.317.163

-

1.064

10.543

163.522

440.627

1.910

2.191

3.069

730.559

167.204

16.493

12.734

166.591

1.172.250

973.582

264.679

13.856

166.634

14.489.413
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.



ANEXO “J”
MOVIMENTAÇÃO DE PROVISÕES
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)

Detalhe

Saldos no
início do
exercício reexpresados

Aumentos em
moeda
homogênea

Diminuições em moeda
homogênea
Desafectações

Saldos em
31/12/11

Aplicações

Contas de regularização do ativo
Empréstimos - por risco de inadimplência e
desvalorização

157.502

94.717

-

33.226

218.993

Outros créditos por intermediação financeira
Por risco de inadimplência e desvalorização

1.652

69

-

144

1.577

Bens entregues em arrendamento mercantil
Por risco de inadimplência e desvalorização

3.642

2.317

-

-

5.959

Outros créditos - Por risco de inadimplência

2.318

519

-

1.525

1.312

165.114

97.622

-

34.895

227.841

Obrigações eventuais

270

44

-

120

194

Outras contingências

67.784

10.453

2.299

9.139

66.799

68.054

10.497

2.299

9.259

66.993

Total
Do Passivo

Total
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.



ANEXO “K”
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
EM 31/12/11
(Valores expressos em milhares de pesos)

Ações (1)
Classe

Quantidade

Capital Social
Emitido (1)

Votos por
ação

Integrado (1)

Em Circulação

Ordinárias classe “A”

22.768.818

1

22.769

22.769

Ordinárias classe “B”

696.495.919

1

696.496

696.496

719.265

719.265

Total

719.264.737

(1) Vide notas 11.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.


ANEXO “L”
SALDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
DESCRIÇÃO

Matriz e filiais
no país

Total em
31/12/11

Euro

Dólar

Franco
Suíço

Libra

Iene

Total em
31/12/10

Outras

ATIVO
Disponibilidades

772.458

772.458

102.543

661.517

1.154

817

1.331

5.096

886.371

Títulos públicos e privados

287.730

287.730

-

287.730

-

-

-

-

242.337

1.688.767

1.688.767

1.662

1.687.077

28

-

-

-

1.108.054

6.905

6.905

-

6.905

-

-

-

-

3.315

18.111

18.111

-

18.111

-

-

-

-

29.252

50.178

50.178

15

50.163

-

-

-

-

44.761

3.730

3.730

-

3.728

-

-

-

2

40.996

2.827.879

2.827.879

104.220

2.715.231

1.182

817

1.331

5.098

2.355.086

1.641.731

1.641.731

22.353

1.619.378

-

-

-

-

1.456.819

671.515

671.515

13.608

657.394

67

28

-

418

312.732

137

137

-

137

-

-

-

-

945

1

1

-

1

-

-

-

-

2

2.313.384

2.313.384

35.961

2.276.910

67

28

-

418

1.770.498

Contingentes

2.124.603

2.124.603

53.390

2.069.956

-

-

-

1.257

1.366.786

Controle

1.161.232

1.161.232

26.214

1.132.768

-

1.591

659

-

875.079

3.285.835

3.285.835

79.604

3.202.724

-

1.591

659

1.257

2.241.865

233.763

233.763

1.748

231.950

65

-

-

-

188.675

3.074

3.074

821

2.253

-

-

-

-

2.322

236.837

236.837

2.569

234.203

65

-

-

-

190.997

Empréstimos
Outros créditos por intermediação
financeira
Bens entregues em arrendamento
mercantil
Participações em outras
sociedades
Outros créditos
Totais
PASSIVO
Depósitos
Outras obrigações por
intermediação financeira
Outras obrigações
Itens pendentes de classificação
Totais
CONTAS DE ORDEM
Devedoras

Totais
Credoras
Contingentes
Controle
Totais

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Subgerente Geral
Área Administração e Finanças

Jorge G. Stuart Milne
Presidente

Assinado para sua identificação com nosso
relatório de 30/01/2012
Pelo Conselho Fiscal

Assinado para sua identificação com nosso
relatório de 30/01/2012
PISTRELLI, HENRY MARTIM e ASSOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 13

Alberto M. Tenaillon
Síndico Titular


Pablo M. Moreno (Sócio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 164 F° 235



64




TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “N”
ASSISTÊNCIA A COLIGADAS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
Situação
normal

Descrição

Total
31/12/11

31/12/10

1. Empréstimos
246.618

246.618

4.427

Adiantamentos

480

480

214

- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

480

480

214

1.432

1.432

827

-

-

355

1.432

1.432

472

511

511

386

-

-

6

511

511

380

244.195

244.195

3.000

244.195

244.195

3.000

42.234

42.234

6

3. Creditos por Arrendamento Mercantil

709

709

311

4. Participações em Outras Sociedades

266.270

266.270

200.717

555.831

555.831

205.461

2.896

2.896

47

Documentos
- Com garantias e contra-garantias preferenciais ”A”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais
Cartões de crédito
- Com garantias e contra-garantias preferenciais ”A”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais
Outros
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais
2- Outros Créditos por Intermediação Financeira

Total
Provisões
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “O”
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS
EM 31/12/11
(Valores expressos em milhares de pesos)



Objetivo de as
Ativo
operações
Subjacente

Prazo médio ponderado
Âmbito da
negociação Originalmente Residual Liquidação
Tipo de
das
da
liquidação
pactuado -em
-em
diferenças
contraparte
mesesmeses-em dias-

Futuros

Intermediações
por conta
própria

Moeda
estrangeira

Diferenças
diárias

MAE

Opções

Outras
coberturas

Pesos

Outra

Swaps

Cobertura taxa
de juros

Outras

Tipo de
Contrato

Operações
compromissadas

Intermediação
conta própria

Monto

6

4

1 2.845.304

Outros
mercados
do país

128

11

365

22.432

Ao
vencimento
das
diferenças

MAE

36

4

30

10.000

Títulos
públicos
Com
nacionais e
entrega do
instrumentos
subjacente
emitidos por
o BCRA

MAE

-

-

6

868.157
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
EM 31/12/11
(Valores expressos em milhares de pesos)


Conceito

Importe

Resultados Não designados (1)



1.119.707

A Reserva Legal (20% s/ 612.246)

122.449

Saldo distribuível a disposição da Assembléia dos Acionistas (1)

997.258

(1) Vide nota 20.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)

ATIVO

31/12/11

A. Disponibilidades
Caixa
Bancos e correspondentes
BCRA
Outras do país
Do exterior
B. Títulos Públicos e Privados
Detenções registradas ao valor justo de mercado
Detenções registradas ao custo mais rendimento
Instrumentos emitidos pelo BCRA
Investimentos em títulos privados com cotação
C. Empréstimos
Setor público não financeiro (Anexo 1)
Setor financeiro (Anexo 1)
Interfinanceiros (Call outorgados)
Outros financiamentos a instituições financeiras locais
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a cobrar
Setor privado não financeiro e residentes no exterior (Anexo 1)
Adiantamentos
Documentos
Hipotecários
Garantias
Pessoais
Cartões de crédito
Outros
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a receber
(Juros documentados)
(Provisões)

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Subgerente Geral
Área Administração e Finanças

31/12/10

1.030.136
1.400.752
953.820
48.112
398.820
2.430.888

484.141
1.099.532
744.616
25.142
329.774
1.583.673

975.598
17.290
1.544.672
16
2.537.576

889.756
10.230
2.710.130
29
3.610.145

116.982
390.654
37.591
339.389
13.674
11.424.735
1.733.231
4.335.394
70.380
829.020
1.953.128
1.344.477
1.078.324
116.763
(35.982)
(230.520)
11.701.851

90.636
237.945
101.956
130.722
5.267
7.323.297
1.078.234
3.047.257
82.348
232.712
1.188.613
814.747
828.070
69.754
(18.438)
(160.588)
7.491.290
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
ATIVO – Continuação

31/12/11

D. Outros créditos por intermediação financeira
Banco central da república Argentina
Crédito a receber por vendas à vista a liquidar e a prazo
Valores a receber por compras à vista a liquidar e a prazo
Obrigações negociáveis sem cotação (Anexo 1)
Saldos pendentes de liq. de operações a termo sem entrega do ativo subjacente
Outros não incluídos nas normas de classificação de devedores
Outros incluídos nas normas de classificação de devedores (Anexo 1)
Juros e ajustes apurados a receber incluídos nas normas de classificação de devedores (Anexo 1)
(Provisões)

31/12/10

388.724
800.546
14.829
3.525
7.274
65.632
206.864
1.290
(1.968)
1.486.716

185.038
612.322
294
3.585
69.360
188.135
479
(1.772)
1.057.441

492.803
4.330
(5.959)
491.174

234.958
1.947
(3.642)
233.263

79
8.777
8.856

73
8.257
8.330

3.882
423.305
3
94
(1.312)
425.972

7.822
427.667
6
94
(3.595)
431.994

H. Imobilizado

205.080

181.241

I. Outros bens

61.716

71.826

-

-

583

558

E. Créditos por arrendamento mercantil
Créditos por arrendamento mercantil (Anexo 1)
Juros e ajustes apurados a receber (Anexo 1)
(Provisões)
F. Participações em outras sociedades
Em instituições financeiras
Outras
G. Outros créditos
Devedores por venda de bens (Anexo 1)
Outros
Juros e ajustes apurados a receber por devedores por venda de bens (Anexo 1)
Outros juros e ajustes apurados a receber
(Provisões)

J. Bens intangíveis
K. Itens pendentes de classificação
TOTAL DO ATIVO
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)
PASSIVO

31/12/11

L. Depósitos
Setor público não financeiro
Setor financeiro
Setor privado não financeiro e residentes no exterior
Contas correntes
Contas poupança
Prazo fixo
Contas de investimento
Outros
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a pagar

31/12/10

1.860.863
17.918
11.718.090
2.154.367
3.682.993
5.105.323
7.844
701.141
66.422
13.596.871

1.550.373
56.612
8.900.586
1.612.426
2.741.300
3.988.195
1.072
524.717
32.876
10.507.571

1.064
440.627
220.177
14.803
883.400
40.037
40.000
37
854.008
10.398
2.464.514

1.022
129.421
398
679.677
40.034
40.000
34
581.974
732
1.433.258

1.137
682.335
683.472

10
479.435
479.445

119.449

135.332

-

-

1.263

1.289

2.307

1.874

TOTAL DO PASSIVO

16.867.876

12.558.769

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.482.536

2.110.992

TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO

19.350.412

14.669.761

M. Outras obrigações por intermediação financeira
Banco central da república Argentina
Banco e Órgãos Internacionais
Obrigações negociáveis não subordinadas
Créditos a pagar por compras à vista, a liquidar e a prazo
Valores a entregar por vendas à vista, a liquidar e a prazo
Financiamentos recebidos de instituições financeiras locais
Interfinanceiros (call recebidos)
Juros apurados a pagar
Outras
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a pagar
N. Outras obrigações
Honorários
Outras
O. Provisões
P. Obrigações negociáveis subordinadas
Q. Itens pendentes de classificação
Participação de minoritários em instituições ou empresas consolidadas
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Presidente
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)

CONTAS DE ORDEM

31/12/11

31/12/10

DEVEDORAS
Contingentes
Credito obtidos (saldos não utilizados)
Garantias recebidas
Contas contingentes devedoras por contrapartida
Controle
Créditos classificados irrecuperáveis
Outras
Contas de controle devedoras por contrapartida
Derivativos
Valor principal de operações a prazo sem entrega do ativo subjacente
Permuta das taxas de juros
Conta de derivativos devedoras por contrapartida
Atividade fiduciária
Fundos em fideicomisso

TOTAL DAS CONTAS DE ORDEM DEVEDORAS

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Subgerente Geral
Área Administração e Finanças

84
6.613.709
565.626
7.179.419

63.137
4.061.060
383.948
4.508.145

325.304
6.134.583
1.717.771
8.177.658

322.352
4.869.704
1.061.473
6.253.529

2.335.998
10.000
531.738
2.877.736

466.239
15.000
492.302
973.541

993.447
993.447

525.715
525.715

19.228.260

12.260.930
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Presidente
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)

CONTAS DE ORDEM – Continuação

31/12/11

31/12/10

CREDORAS
Contingentes
Créditos acordados (saldos não utilizados) incluídos nas normas de classificação de devedores (Anexo 1)
Outras garantias outorgadas incluídas nas normas de classificação de devedores (Anexo 1)
Outras garantias outorgadas não incluídas nas normas de classificação de devedores
Outras incluídas nas Normas de Classificação de Devedores (Anexo 1)
Outras não incluídas nas Normas de Classificação de Devedores
Contas contingentes credoras por contrapartida

279.622
41.086
35.490
75.702
133.726
6.613.793
7.179.419

184.907
39.778
33.828
56.057
69.378
4.124.197
4.508.145

285.356
1.432.415
6.459.887
8.177.658

199.739
861.734
5.192.056
6.253.529

22.432
509.306
2.345.998
2.877.736

25.721
466.581
481.239
973.541

993.447
993.447

525.715
525.715

19.228.260

12.260.930

Controle
Valores a serem creditados
Outras
Contas de controle credoras por contrapartida
Derivativos
Valor principal de opções de venda lançadas
Valor principal de operações a prazo sem entrega do ativo subjacente
Contas de derivativos credoras por contrapartida
Atividade fiduciária
Contas de atividade fiduciária credoras por contrapartida

TOTAL DAS CONTAS DE ORDEM CREDORAS

As notas 1 a 7 e o anexo 1 que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CONSOLIDADAS (ART. 33 LEI- N°19.550)
REFERENTES AOS PERIODOS DE NOVE MESES FINDOSEM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)


DETALHE

31/12/11

A. RECEITAS FINANCEIRAS
Juros com disponibilidades
Juros com empréstimos ao setor financeiro
Juros com adiantamentos
Juros com documentos
Juros com empréstimos hipotecários
Juros com empréstimos garantidos
Juros com empréstimos de cartões de crédito
Juros com outros empréstimos
Juros com outros créditos por intermediação financeira
Juros com arrendamiento mercantil
Resultado líquido de títulos públicos e privados
Resultado por empréstimos garantidos – decreto N° 1387/01
Ajustes com cláusula CER
Ajustes com cláusula CVS
Diferença de câmbio de ouro e moeda estrangeira
Outros
B. DESPESAS FINANCEIRAS
Juros com depósitos em contas de poupança
Juros com depósitos a prazo fixo
Juros com empréstimos interfinanceiros (call recebidos)
Juros com financiamentos de intituiçãos financeiras
Juros com outras obrigações por intermediação financeira
Juros com obrigações subordinadas
Outros juros
Ajustes com cláusula CER
Aporte ao fundo de garantia dos depósitos
Outros
MARGEM BRUTA DE INTERMEDIAÇÃO
C. PROVISÃO POR INADIMPLÊNCIA
D. RECEITAS DE SERVIÇOS
Vinculadas com operações ativas
Vinculadas com operações passivas
Outras comissões
Outros

31/12/10

313
49.348
305.837
458.557
8.939
72.710
173.888
537.237
4.125
61.654
387.720
61
2.408
107
109.999
46.153
2.219.056

114
28.103
179.077
251.349
10.376
12.240
108.636
363.510
1.983
28.407
491.995
307
1.581
105
84.990
31.632
1.594.405

7.025
602.511
5.594
1.525
24.078
928
84
20.199
111.716
773.660

5.295
297.213
4.382
482
2.083
1.258
295
101
12.889
86.347
410.345

1.445.396

1.184.060

106.132

55.496

291.242
394.406
40.731
217.393
943.772

200.622
285.334
33.370
127.707
647.033
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CONSOLIDADAS (ART. 33 LEI- N°19.550)
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)


DETALHE

31/12/11

E. DESPESAS DE SERVIÇOS
Comissões
Outros
G. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com pessoal
Honorários de diretores e auditores
Outros honorários
Propaganda e publicidade
Impostos
Depreciação de imobilizado
Outras despesas operacionais
Outros
RESULTADO LÍQUIDO POR INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

87.314
147.685
234.999

77.952
106.166
184.118

705.102
12.227
39.537
36.968
56.613
19.585
210.049
46.025
1.126.106

536.887
9.799
28.315
34.733
42.594
14.711
167.888
42.673
877.600

921.931

713.879

(433)

(216)

28.093
2.876
18.937
54.735
104.641

16.428
2.086
15.633
41.180
75.327

96
11.120
871
22.585
34.672

415
17.770
1.857
23.185
43.227

991.467

745.763

379.221

264.359

612.246

481.404

PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIA
I. OUTROS LUCROS
Resultado de participações permanentes
Juros punitivos
Créditos recuperados e reversão de provisões
Outros
J. OUTROS PREJUÍZOS
Juros punitivos e classificações em favor do BCRA
Classificação por inadimplência de outros créditos e por outras provisões
Depreciação e perdas de bens diversos
Outros
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
L. IMPOSTO DE RENDA
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - LUCRO

31/12/10


As notas 1 a 7 e o anexo 1 que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES CONSOLIDADOS
(Art. 33- lei n°19.550)
REFERENTES AOS PERIODOS DE NOVE MESES FINDOSEM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)



Variações em caixa e equivalentes

31/12/11

Caixa no início do exercício
Caixa no final do período
Aumento liquido / (Diminuição líquida) de caixa

31/12/10

1.583.673
2.430.888
847.215

1.635.592
1.583.673
(51.919)

1.540.671

(441.799)

(2.514.288)
(103.361)
(23.877)
(2.387.050)

(1.947.436)
84.990
(79.565)
(1.952.861)

Outros créditos por intermediação financeira

(228.444)

166.893

Créditos por arrendamento mercantil

(196.746)

(59.361)

Depósitos
- Setor financeiro
- Setor público não financeiro
- Setor privado não financeiro e residentes no exterior

2.292.903
(38.694)
310.490
2.021.107

3.277.482
42.514
790.509
2.444.459

Outras obrigações por intermediação financeira
Financiamentos do setor financeiro e interfinanceiros (Call recebidos)
Outras (exceto as obrigações incluídas nas atividades de financiamento)

174.202
(5.591)
179.793

91.495
35.652
55.843

Recebimentos vinculados com receitas de serviços

936.854

645.279

Causa das variações em caixa
Atividades operacionais
Recebimentos / (Pagamentos) líquidos por:
Títulos públicos e privados
Empréstimos
- Setor financeiro
- Setor público não financeiro
- Setor privado não financeiro e residentes no exterior

Pagamentos vinculados com despesas de serviços
Gastos de administração pagos
Recebimentos líquidos de juros punitivos
Recebimento de dividendos de outras sociedades
Outros Pagamentos vinculados com outros lucros e perdas

(234.881)

(184.406)

(1.037.571)

(819.000)

2.780

1.671

13.284

8.999

(14.318)

(9.215)

Pagamentos líquidos por outras atividades operacionais

(104.769)

(82.303)

Pagamento do imposto de renda

(228.675)

(481.646)

401.002

166.653

Fluxo de caixa líquido gerado por atividades operacionais
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES CONSOLIDADOS
(Art. 33- lei n°19.550)
REFERENTES AOS PERIODOS DE NOVE MESES FINDOSEM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)

31/12/11

31/12/10

Atividades de investimento
Recebimentos por imobilizados
Recebimentos / (Pagamentos) líquidos por outros bens
Pagamentos por compras de participações em outras sociedades

(18.577)
14.240
(518)

(15.628)
(24.697)
(89.528)

Fluxo liquido de caixa utilizado nas atividades de investimento

(4.855)

(129.853)

228.324
306.871
(240.702)

81.733
(64.964)
(224.413)

Fluxo líquido de caixa utilizado nas atividades de financiamento

294.493

(207.644)

Resultado financeiro e por retenção de caixa e equivalentes
(incluindo juros e resultado monetário)

156.575

118.925

Aumento liquido / (Diminuição líquida) de caixa

847.215

(51.919)

Atividades de financiamento
Recebimentos por Obrigações Negociável não subordinadas
Recebimentos por Bancos e órgãos Internacionais
Emissão por Obrigações não subordinadas
Pagamentos de pagamentos

As notas 1 a 7 e o anexo 1 que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS COM SOCIEDADES CONTROLADAS
REFERENTE AO PERIODO DE NOVE MESES
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (ART.33 –LEI N°1955 0)
(Vide nota 4.1 das demostrações individuais)
(Valores expressos em milhares de pesos)
NOTA 1: Bases e propósitos da preparação da informação
O Banco Patagonia S.A. elaborou a demonstrações financeiras consolidadas conforme os
critérios estabelecidos pelas Comunicações “A” 2227 e complementares do BCRA, para isso,
consolidou em 31 de dezembro de 2011 e 2010 a demonstração do balanço patrimonial, as
Demonstrações de Resultados, de Evolução de Fluxo de Caixa e seus Equivalentes e o Anexo
1 de classificação dos financiamentos por situação e garantias recebidas, com as
demonstrações financeiras das sociedades indicadas a seguir:

Ações

Percentual sobre

Sociedade
Classe
Patagonia Valores S.A. Sociedade de
Bolsa
Patagonia Inversora S.A. Sociedade
Gerente Fundos Comuns de Investimento

Quantidade

Capital
Total

Votos
Possíveis

Ordinária

13.862.667

99,99%

99,99%

Ordinária

13.317.237

99,99%

99,99%

Banco Patagonia (Uruguai) S.A. I.F.E.

Ordinária

50.000

100,00%

100,00%

GPAT Companhia Financeira S.A.

Ordinária

86.837.083

99,00%

99,00%

O Conselho de Administração do Banco Patagonia S.A. considera que não existem outras
sociedades que devam ser incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas em 31 de
dezembro de 2011.
NOTA 2: Critérios contábeis aplicados
As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas a partir da informação contida
nas demonstrações financeiras individuais de cada uma das instituições consolidadas, as
quais foram preparadas substancialmente com base em critérios similares aos aplicados pelo
Banco para a elaboração de suas demonstrações financeiras. Com o objetivo de informar os
critérios contábeis aplicados, emitimos as notas das seguintes demonstrações financeiras:
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS COM SOCIEDADES CONTROLADAS
REFERENTE AO PERIODO DE NOVE MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (ART.33 –LEI
N°19550)
(Vide nota 4.1 das demostrações individuais)
(Valores expressos em milhares de pesos)



Demonstrações
Financeiras em

Data de emissão

Nota

Banco Patagonia S.A.

31/12/2011

30/01/2012

4

Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa

31/12/2011

30/01/2012

2

Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente
Fundos Comuns de Investimento

31/12/2011

30/01/2012

2

Banco Patagonia (Uruguai) S.A.I.F.E.

31/12/2011

18/01/2012

3

GPAT Companhia Financeira S.A

31/12/2011

30/01/2012

5

Sociedade

NOTA 3: Bens de disponibilidade restringida
As empresas incluídas nas presentes demonstrações financeiras consolidadas, possuíam os
seguintes bens de disponibilidade restringida:
Banco Patagonia S.A.
Vide nota 8 às demonstrações financeiras individuais do Banco Patagonia S.A.
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a Sociedade mantém uma ação do Mercado de Valores
S.A. atribuída a garantir um seguro das operações realizadas pela mesma, avaliada pelo valor
de 2.064.
Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente Fundos Comuns de Investimento S.A.
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 a sociedade não possui bens de disponibilidade
restringida.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS COM SOCIEDADES CONTROLADAS
REFERENTE AO PERIODO DE NOVE MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (ART.33 –LEI
N°19550)
(Vide nota 4.1 das demostrações individuais)
(Valores expressos em milhares de pesos)
Banco Patagonia (Uruguai) S.A. I.F.E.



Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o Banco Central do Uruguai mantém um depósito no
valor de 2.151 e 1.988, respectivamente, em cumprimento ao artigo 393 da consolidação de
Normas de Regulação e Controle do Sistema Financeiro do Banco Central do Uruguai.
GPAT Companhia Financeira S.A.
Em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a socidade não possuíam bens de
disponibilidade restringida.
NOTA 4: Instrumentos financeiros derivativos
Vide nota 13 às demonstrações financeiras individuais do Banco Patagonia S.A.
NOTA 5: Aquisição de GPAT Companhia Financeira S.A.
Vide nota 3 às demonstrações financeiras individuais do Banco Patagonia S.A.
NOTA 6: Transformação de Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. em Banco nos termos da Lei
Uruguaia n.º 15.322
Em 9 de maio de 2011, a Diretoria de Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. aprovou a
transformação da instituição em "Banco", nos termos da lei uruguaia n.º 15.332, e requereu
autorização dessa transformação ao BCRA, o Ministério da Economia e Finanças da República
Oriental do Uruguai e o Banco Central do Uruguai.
Na data de apresentação destas demonstrações financeiras, as referidas autorizações estão em
processo de aprovação.
NOTA 7: Situação do mercado financeiro e de capitais
Ver nota 22 das demonstrações financeiras individuais do Banco Patagonia S. A.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
ANEXO “1”
(ART.33-LEI Nº19550)
CLASSIFICAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS POR SITUAÇÃO E GARANTIAS RECEBIDAS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)


Carteira Comercial

31/12/11

31/12/10

Em situação normal

7.988.341

5.274.057

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

636.671
662.183
6.689.487

372.780
355.022
4.546.255

Com seguimento especial

3.633

4.000

Em observação

3.172

3.331

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

60
3.112

3.331

Em negociação ou com acordos de refinanciamento

461

669

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

178
283

351
318

Com problemas

2.886

1.330

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

1.438
1.448

418
912

Com alto risco de insolvência

5.759

8.020

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

969
4.790

1.419
6.601

Irrecuperável

15.627

14.646

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

994
14.633

1.419
14.646

8.016.246

5.302.053

Total da Carteira Comercial
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
ANEXO “1”
(ART.33-LEI Nº19550)
CLASSIFICAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS POR SITUAÇÃO E GARANTIAS RECEBIDAS
EM 31/12/11 E 31/12/10
(Valores expressos em milhares de pesos)


Carteira de Consumo e/ou Moradia

31/12/11

31/12/10

Cumprimento normal

4.827.101

2.949.206

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

18.868
946.284
3.861.949

21.732
437.531
2.489.943

120.983

46.520

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

760
58.104
62.119

263
9.992
36.265

Risco médio

18.402

13.934

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “A”
- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

5.827
12.575

4
3.360
10.570

Risco alto

40.973

36.327

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

2.460
38.513

1.657
34.670

Irrecuperável

17.559

21.281

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

609
16.950

359
20.922

Irrecuperável por disposição técnica

214

231

- Com garantias e contra-garantias preferenciais “B”
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

19
195

25
206

Total da Carteira de Consumo e/ou Moradia

5.025.232

3.067.499

Total Geral

13.041.478

8.369.552

Risco baixo




Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Subgerente Geral
Área Administração e Finanças

Jorge G. Stuart Milne
Presidente

Assinado para sua identificação com nosso
relatório de 30/01/2012
Pelo Conselho Fiscal

Assinado para sua identificação com nosso
relatório de 30/01/2012
PISTRELLI, HENRY MARTIM e ASSOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 13

Alberto M. Tenaillon
Síndico Titular


Pablo M. Moreno (Sócio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 164 F° 235
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TRADUÇÃO LIVRE
RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL
Senhores Diretores e Acionistas do
BANCO PATAGONIA S.A.
Teniente General J. D. Peron 500
Cidade Autônoma de Buenos Aires

Prezado Senhores:

1. Realizamos uma revisão do Inventario e balanço patrimonial que consta em anexo do BANCO
PATAGONIA S.A. em 31 de Dezembro de 2011 e das correspondentes demonstrações dos resultados,
das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa e equivalentes referentes ao exercício findo
nessa data, as notas 1 a 25, os anexos A - L, N e O e o Quadro I que os complementam e a Memória.

2. A Direção da Entidade é responsável pela preparação e apresentação razoável das demonstrações
financeiras de acordo com as normas contábeis estabelecidas pelo Banco Central da República
Argentina (B.C.R.A.). Esta responsabilidade inclui desenhar; implementar e manter um sistema de
controle interno adequado, para que estes demonstrações financeiras no incluam distorções
significativas originadas em erros ou omissões ou em irregularidades; selecionar e aplicar políticas
contábeis apropriadas e efetuar as estimações que resultem razoáveis nas circunstancias. Nossa
responsabilidade se limita a expressar uma opinião sobre estes documentos baseado no trabalho que
se menciona no parágrafo seguinte

3. Nosso trabalho foi realizado de acordo com as normas de sindicância vigentes. Essas normas
requerem que a revisão das demonstrações financeiras seja realizada de acordo com as normas de
auditoria vigentes e inclui a verificação da congruência dos documentos revisados com a informação
sobre as decisões societárias expostas nas atas e a adequação das mencionadas decisões à Lei e aos
estatutos, no que se refere aos seus aspectos formais e documentais. Para realizar o nosso trabalho
profissional sobre os documentos citados no primeiro parágrafo, revisamos a auditoria feita pela firma
Pistrelli, Henry Martim e Asociados S.R.L., na qualidade de auditores externos, que aplicaram as
“Normas mínimas de auditoria externa” do B.C.R.A., normas de auditoria vigente na Republica
Argentina emitindo seu relatório no dia 30 de janeiro de 2012.
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Uma auditoria inclui aplicar procedimentos, sobre bases seletivas, para obter elementos de juízo sobre
a informação exposta nos demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do
juízo profissional do auditor, quem a este fim avalia os riscos de que existam distorções significativas
nas demonstrações financeiras, originadas em erros ou omissões ou em irregularidades. Ao realizar
esta avaliação de riscos, o auditor considera o controle interno existente na Entidade, no que seja
relevante para a preparação e apresentação razoável das demonstrações financeiras, com a finalidade
de selecionar os procedimentos de auditoria que resultem apropriados nas circunstancias, mas não
com o propósito de expressar uma opinião sobre a efetividade do sistema de controle interno vigente
na Entidade. Assim mesmo, uma auditoria inclui avaliar que as políticas contábeis utilizadas sejam
apropriadas, a razoabilidade das estimações contábeis efetuadas pela Direção da Entidade e a
apresentação das demonstrações financeiras tomados em seu conjunto. Dado que não é
responsabilidade do síndico efetuar um controle de gestão, nosso exame não se estendeu aos critérios
e decisões empresarias das diversas áreas da Entidade, questões que são de responsabilidade
exclusiva do Conselho de Administração. Consideramos que nosso trabalho nos brinda uma base
suficiente e apropriada para expressar uma opinião.


4. Tal como descrito na nota 6 às demonstrações financeiras anexas, as demonstrações financeiras
mencionadas no primeiro parágrafo primeiro , foram preparadas pela Entidade de acordo com as
normas contábeis estabelecidas pelo B.C.R.A., as quais diferem das normas contábeis profissionais
aprovadas pelo Conselho Profissional de Ciências Econômicas da Cidade Autônoma de Buenos Aires,
República Argentina, em alguns aspectos de avaliação e exposição que se descrevem e quantificam
na mencionada nota.

5. Baseados no nosso trabalho e no relatório com data 30 de janeiro de 2012, emitido pelo Dr. Pablo M.
Moreno (Sócio da firma Pistrelli, Henry Martin e Asociados S.R.L.), em nossa opinião, as
demonstrações financeiras mencionados no parágrafo primeiro, apresentam razoavelmente, em todos
seus aspectos significativos, a situação patrimonial de BANCO PATAGONIA S.A. Em 31 de dezembro
de 2011 e os resultados de suas operações e seus fluxos de caixa e equivalentes pelo exercício
finalizado nessa data, de acordo com as normas estabelecidas pelo B.C.R.A. e, exceto pelo efeito das
questões mencionadas no parágrafo quarto, com as normas contábeis profissionais vigentes na
Cidade Autônoma de Buenos Aires, República Argentina.


6. Atendendo as disposições vigentes, informamos que:

a) No exercício do controle de legalidade que nos corresponde, aplicamos durante o exercicio findo
em 31 de dezembro de 2011 os demais procedimentos descritos no artigo N° 294 da Lei N°
19.550, que achamos necessários de acordo com as circunstâncias, incluindo entre outras, o
controle da constituição e subsistência da garantia dos diretores, não tendo observações que
formular a respeito.
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b) As demonstrações financeiras do BANCO PATAGONIA S.A. mencionadas no parágrafo primeiro
surgem de registros contábeis realizados, em seus aspectos formais, conforme as normas legais
vigentes e as normas regulamentares do B.C.R.A., de acordo com as condições estabelecidas na
Resolução N° 4.810/EMI da Comissão Nacional de Valo res d 21 de outubro de 2008 e o inventario
se encontra registrado no livro “Inventario”.
c) Revisamos a memória do Conselho de Administração sobre a qual nada temos que observar na
matéria de nossa competência, sendo as afirmações sobre fatos futuros responsabilidade
exclusiva do Conselho de Administração.
d) De acordo ao requerido pela Resolução Geral N° 3 40 e complementarias da C.N.V., sobre a
independência do auditor externo e sobre a qualidade das políticas de auditoria aplicadas pelo
mesmo e das políticas de contabilização da Entidade, o relatório do auditor externo mencionado
no parágrafo quinto inclui a manifestação de ter aplicado as normas de auditoria vigentes na
República Argentina, que compreendem os requisitos de independência, e não contém ressalvas
com relação à aplicação das mencionadas normas e das normas contábeis profissionais vigentes
na Cidade Autônoma de Buenos Aires, República Argentina, considerando o exposto no parágrafo
quarto.

Cidade Autônoma de Buenos Aires,
30 de janeiro de 2012
Pelo Conselho Fiscal
Alberto M. Tenaillon
Conselheiro Titular








   
   




 

Declaração da Auditoria Interna do BB
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Anexo 19
Banco Patagonia – Acompanhamento de Projeções
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial
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