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Introdução
O Relatório de Gestão do Banco do Brasil S.A. (BB), referente ao exercício financeiro de 2013, está
estruturado conforme as normas e procedimentos vigentes:
(i)

Instrução Normativa (IN) TCU nº 63, de 01.09.2010;

(ii)

Instrução Normativa (IN) TCU nº 72, de 15.09.2013;

(iii) Decisão Normativa (DN) TCU nº 127, de 15.05.2013;
(iv) Decisão Normativa (DN) TCU nº 129, de 14.08.2013;
(v)

Decisão Normativa (DN) TCU nº 132, de 02.10.2013;

O presente relatório foi ajustado, no que coube, às orientações técnicas relativas à sua formalização
emanadas da Portaria TCU nº 175, de 09.07.2013 e Portaria CGU nº 650, de 28.03.2014.
O Relatório de Gestão foi elaborado de forma customizada, observando-se a organização, a forma e
os conteúdos estabelecidos no anexo II, Parte C, da Decisão Normativa TCU nº 127, de 15.05.2013.
Principais Realizações da Gestão do BB em 2013
A seguir, alguns eventos que foram destaques na Gestão do BB durante o exercício financeiro de
2013:
(i)

Emissões de Letras Financeiras Subordinadas (LFS) no País, em janeiro e fevereiro, no total
de R$ 5,5 bilhões;

(ii)

Conclusão em janeiro da maior captação no mercado externo de capitais sob a forma de
Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD), no valor de US$ 2,0 bilhões, sendo U$
1,950 bilhões considerado elegível pelo Banco Central do Brasil (Bacen), em outubro, para
compor o Capital Complementar de Nível I, atendendo aos requisitos de Basileia III;

(iii) Realização em abril de oferta pública de ações da BB Seguridade, holding que centraliza
participações em empresas do segmento de seguros, previdência privada e capitalização. A
oferta pública inicial secundária – maior do mundo em 2013 – foi de 675 milhões de ações
ordinárias, relativas à oferta base e aos lotes complementar e adicional. As ações da BB
Seguridade começaram a ser negociadas em bolsa no dia 29.04.2013, listadas no Novo
Mercado da BM&FBOVESPA, com o preço definido em R$ 17,00 por ação, gerando uma
receita bruta para o BB de R$ 11,475 bilhões;
(iv) Inauguração em abril da nova fase do BOMPRATODOS, denominado Cada Vez +
BOMPRATODOS;
(v)

Manutenção da listagem no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de Nova Iorque
(DJSI) e no Índice de Sustentabilidade Empresarial BM&FBOVESPA (ISE), em setembro e
novembro, respectivamente;
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(vi) Realização em novembro da primeira emissão pública no mercado suíço, captando 275
milhões de francos suíços. Foi a maior operação efetuada nesse mercado por um emissor
brasileiro.
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1. Identificação e Atributos da Entidade
Quadro I – Identificação da Entidade
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

Principal Atividade: Bancos múltiplos, com carteira comercial

Código CNAE: 64.22-1-00

Código LOA: 25234 – Banco do Brasil S.A – BB
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: presi@bb.com.br / presidencia@bb.com.br
Página da Internet: http://www.bb.com.br
Endereço Postal: Setor Bancário Sul, quadra 1, bloco C, lote 32, Edifício Sede III, 7º andar – CEP. 70073-901 Brasília/DF
Fonte: BB

O BB é uma companhia aberta de direito privado, de economia mista, regida pelo seu Estatuto
Social e pelas disposições legais que lhe são aplicáveis, sobretudo pela Lei das Sociedades por
Ações e pelas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
O BB tem por objeto a prática de todas as operações bancárias ativas, passivas e acessórias, a
prestação de serviços bancários, de intermediação financeira 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 (SFN).
Como instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal, compete ao
BB 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 área de negócio está focada 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;
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(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
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: compreende os segmentos de suporte operacional e consórcios, que foram
agregados por não serem individualmente representativos. Suas receitas são oriundas
principalmente da prestação de serviços não contemplados nos segmentos anteriores, tais
como: recuperação de créditos, administração de consórcios, desenvolvimento, fabricação,
comercialização, aluguel e integração de equipamentos e sistemas de eletrônica digital,
periféricos, programas, insumos e suprimentos de informática, além da intermediação de
passagens aéreas, hospedagens e organização de eventos.
2. Planejamento e Resultados Alcançados
2.1 Plano Estratégico e Contextualização do Ambiente de Atuação
A Estratégia Corporativa é estabelecida para o período de cinco anos e anualmente é revisada,
segundo dispõe o Estatuto Social. A Estratégia Corporativa 2013-2017 foi elaborada e aprovada em
2012 e fundamentou-se:
(i)

Na análise do ambiente externo – oportunidades e ameaças;

(ii)

Na análise do ambiente interno (pontos fortes e pontos fracos);

(iii) Na avaliação da Estratégia Corporativa 2012-2016; e
(iv) Em discussões com o Conselho Diretor (CD) e o Conselho de Administração (CA).
O BB orienta sua perspectiva de longo prazo pela Missão, Visão de Futuro, Valores e Objetivos
Estratégicos:
(i)

Missão
Ser um banco competitivo e rentável, promover o desenvolvimento sustentável do Brasil e
cumprir a função pública com eficiência.

(ii)

Visão de Futuro
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Sermos o primeiro banco dos brasileiros, das empresas e do setor público, referência no
exterior, o melhor banco para trabalhar, reconhecido pelo desempenho, relacionamentos
duradouros e responsabilidade socioambiental.
(iii) Valores
a.

Ética e transparência;

b.

Compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades e do País;

c.

Responsabilidade socioambiental;

d.

Respeito ao consumidor;

e.

Excelência e especialização no relacionamento com o cliente;

f.

Gestão participativa, decisão colegiada e trabalho em equipe;

g.

Ascensão profissional baseada no mérito;

h.

Marca como diferencial competitivo;

i.

Proatividade na gestão de riscos;

j.

Comprometimento com solidez, rentabilidade, eficiência e inovação;

k.

Respeito à diversidade;

l.

Compromisso com os acionistas e a sociedade;

(iv) Objetivos Estratégicos
A relação dos Objetivos Estratégicos do BB está sujeita a sigilo. Por esta razão, com base no
Art. 5º e Art. 6º do Decreto da Presidência da República nº 7.724, de 16.05.2012, ficará no
BB à disposição dos órgãos reguladores e fiscalizadores para vistas.
Com relação ao ambiente de atuação do BB é importante ressaltar a forte redução dos spreads
bancários, a partir de 2012, gerando novos desafios de gestão para as instituições financeiras. Ainda
que a rentabilidade dos bancos tenha sido menor do que em anos anteriores, eles demonstraram
capacidade de adaptação à conjuntura, continuando a apresentar bons resultados.
Nesse cenário, um dos assuntos de maior repercussão no ano foi a eficiência operacional, que está
motivando os bancos a ampliar seus investimentos em tecnologia e otimizar processos, com o
objetivo de racionalizar despesas. Realização de parcerias, como as de compartilhamento de
terminais de autoatendimento, são iniciativas que também visam contribuir nesse sentido.
Pelo lado da receita, espera-se que os bancos continuem adotando estratégias diferenciadas, seja
através do incremento de base ou rentabilização da carteira. Percebem-se, ainda, esforços na revisão
e aperfeiçoamento de seus portfólios, que, entre outros objetivos, buscam facilitar para os clientes o
processo de decisão da aquisição de produtos financeiros.
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Em relação ao crédito, percebe-se aumento da atenção dos bancos ao consignado, ao financiamento
imobiliário e a projetos de infraestrutura – aeroportos, ferrovias, rodovias, portos, geração e
transmissão de energia elétrica –, a fim de diversificar suas carteiras e expandir sua área de atuação,
o que impulsionará os bancos a buscar alternativas de captação, seja de fontes domésticas ou
estrangeiras.
Outro desafio para os bancos é lidar com um consumidor bancário mais exigente, informado e
atuante, que se utiliza das mídias sociais e de órgãos públicos e privados visando obter melhor
atendimento e menores taxas e tarifas. A livre opção bancária e a portabilidade de diversos produtos
financeiros reforçam esse movimento, que tende a aumentar com a inclusão de mais pessoas no
sistema.
Os bancos intensificam a adoção de medidas com o intuito de conhecer os hábitos e padrões de
comportamento de consumo de suas bases de clientes, viabilizando o aperfeiçoamento de suas
estratégias de segmentação e a oferta adequada de produtos e serviços.
Essas iniciativas, aliadas à necessidade de proporcionar maior conveniência aos clientes, levam as
instituições financeiras a intensificar o atendimento por múltiplos canais. As agências passam a ter
um enfoque cada vez maior no relacionamento, possibilitando orientação mais adequada quanto ao
seu portfólio.
Com isso, aumentam os investimentos na capacitação dos funcionários, de forma a prestarem
atendimento de qualidade. Nesse cenário, ações de educação financeira visam proporcionar aos
diversos públicos informações relevantes e tempestivas para uma melhor administração de seus
recursos pessoais.
O mercado de seguridade tem se mostrado cada vez mais relevante para os grandes bancos e
atraente para novos entrantes, especialmente em função da proximidade de realização dos grandes
eventos esportivos, do aumento dos investimentos em obras de infraestrutura e da ascensão da
classe média. Após período de regulamentação, começam a ser comercializados produtos de
microsseguros, com foco nesse público.
Em cartões, novos players têm entrado no mercado, acirrando a concorrência. As classes C e D
começam a utilizar mais essa forma de pagamento, seja por meio do uso de plásticos emitidos pelos
bancos, seja por intermédio de cartões de varejistas (private label). Nesse cenário, a modalidade
pré-paga vem ganhando espaço.
Pagamentos móveis também têm adquirido relevância, com novas parcerias se formando e novas
tecnologias sendo empregadas, tanto para bancarização quanto como plataforma de negócios – que
começam a contar com maior regulação a partir da edição da Lei no 12.865/2013.
2.2 Resultados dos Objetivos Estratégicos para o Período 2013-2017
A arquitetura estratégica do BB contempla os principais indicadores pelos quais é possível
acompanhar e avaliar a implementação e os resultados dos Objetivos Estratégicos. O desempenho
de tais indicadores, no entanto, está sujeito a sigilo. Por esta razão, com base no Art. 5º e Art. 6º do
Decreto da Presidência da República nº 7.724, de 16.05.2012, ficará no BB à disposição dos órgãos
reguladores e fiscalizadores para vistas.
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2.3 Programas e Ações sob Responsabilidade do BB
O BB, em alinhamento à sua responsabilidade institucional, desempenha papel de agente executor
de políticas públicas governamentais, por meio da concessão de créditos de fundos de
financiamentos governamentais ou créditos próprios, apoio ao segmento exportador, iniciativas
socioambientais, assessoria financeira a diversos segmentos da sociedade e investimentos diversos
voltados à sua gestão, manutenção e crescimento, alinhados aos Programas, Objetivos e Metas
previamente definidos pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) e pelos
Ministérios executores das políticas públicas.
O BB, na condição de Unidade Orçamentária (UO), é responsável pela condução de Iniciativas,
Medidas Institucionais e Ações de Investimento, vinculados a diversos Programas de Governo, e
contribui para o alcance dos objetivos e metas estabelecidos por meio de 9 Iniciativas (com
financiamentos vinculados), 7 Medidas Institucionais (sem metas financeiras atreladas) e 6 Ações
do Orçamento de Investimentos das Estatais, inseridas em 12 Programas de Governo de diversos
Ministérios, sendo 10 Programas Temáticos e 2 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços.
Os Programas de Governo contemplando as Iniciativas, Medidas Institucionais e Ações de
Investimento de responsabilidade do BB estão inseridos no Anexo 01.
3. Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão
3.1 Estrutura de Governança
A governança no BB define uma ampla visão sobre princípios e práticas que contribuem para
fortalecer a transparência de sua gestão e aumentar seu valor institucional. Essas diretrizes são
constantemente atualizadas em decorrência de alterações legais ou estatutárias. 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.
O BB mantém a adoção das melhores práticas em governança corporativa, que asseguram o
equilíbrio de direitos entre acionistas, a prestação de contas aos investidores e à sociedade, a ética
no trato com os diversos públicos e a sustentabilidade dos negócios suportadas pela utilização de
ferramentas de monitoramento que alinham o comportamento dos executivos aos interesses de seus
públicos e acionistas e da sociedade em geral.
Desde 2006, o BB integra o Novo Mercado da BM&FBOVESPA, segmento de listagem que reúne
empresas sujeitas às mais rigorosas práticas de governança corporativa. Além disso, está listado nos
Índices de Sustentabilidade Empresarial (ISE), de Ações com Tag Along Diferenciado (Itag) e de
Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC). Em 2012, o BB despontou pela primeira
vez no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), da Bolsa de Nova Iorque, onde se manteve em
2013, fato que impulsiona ainda mais sua inserção no cenário internacional.
Na estrutura de governança corporativa do BB estão presentes o Conselho de Administração,
composto por 8 membros, assessorado pelos Comitês de Auditoria e de Remuneração e pela
Auditoria Interna, e a Diretoria Executiva, composta pelo Conselho Diretor (Presidente e 9 VicePresidentes) e por 27 Diretores Estatutários. O BB mantém ainda, em caráter permanente, um
Conselho Fiscal composto por 5 membros titulares e 5 suplentes.
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O BB instituiu instrumentos para avaliar o desempenho do Conselho de Administração, do Comitê
de Auditoria e da Diretoria Executiva, que possibilitam o mapeamento e a identificação de
oportunidades de aprimoramento das suas respectivas atuações. Além do Estatuto Social, o Código
de Governança Corporativa e o Código de Ética são documentos que dão suporte às melhores
práticas de governança corporativa do BB.
Em 2012, o BB criou o modelo para Avaliação de Desempenho de Estatutários e o Comitê de
Remuneração, órgão responsável por propor ao Conselho de Administração políticas de
remuneração variável de dirigentes do Conglomerado.
O Estatuto Social do BB estabelece a segregação de funções na definição das atribuições dos órgãos
de administração com vistas a se evitar eventuais conflitos de interesse. Também está previsto
impedimento que integrantes do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva tomem
decisões nos assuntos para os quais apresentem eventual conflito de interesses.
Em todos os níveis do BB, as decisões são tomadas de forma colegiada, com o propósito de
envolver os executivos na definição de estratégias e na aprovação de propostas para os diversos
negócios do BB. Para tanto, a administração utiliza comitês, subcomitês e comissões de nível
estratégico, que garantem agilidade e segurança ao processo de tomada de decisão.
Está previsto também no Estatuto Social do BB, em seu Art. 24, Inciso III, § 2º, que os diretores
membros da Diretoria Executiva sejam funcionários de carreira do BB.
O Estatuto do BB foi originalmente aprovado pela Assembleia 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 às exigências de mercado e às normas do Sistema
Financeiro Nacional.
No Anexo 02 inserimos o Código de Governança Corporativa, o Código de Ética, bem como a
última versão do Estatuto Social e as Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinárias
ocorridas em 2013.
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional é a divisão formal do trabalho da organização, em sua segmentação
horizontal e vertical. É o conjunto ordenado de Agentes Organizacionais, com seus vínculos
hierárquicos e funcionais, suas responsabilidades perante o BB e perante suas Entidades Ligadas,
seus relacionamentos com públicos externos de interesse e seus Processos e recursos vinculados.
Agente Organizacional é toda a forma de segmentação e agrupamento de responsabilidade e
autoridade, constituído com a finalidade de responder por determinado processo ou função, e são
classificados em:
(i)

Órgãos Estatutários: respondem pela governança corporativa e pela gestão estratégica do BB.
Referem-se à Assembleia Geral de Acionistas, ao Conselho de Administração, ao Conselho
Fiscal, ao Comitê de Auditoria, ao Comitê de Remuneração, à Diretoria Executiva e ao
Conselho Diretor;
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(ii)

Unidades Organizacionais: respondem pelo desenvolvimento e operacionalização dos
negócios e processos do BB. Referem-se às Unidades Estratégicas, Táticas e Operacionais e
suas Unidades Organizacionais internas;

(iii) Colegiados: respondem pela análise e tomada de decisões colegiadas referentes a processos
específicos conduzidos pelas Unidades Organizacionais. Referem-se aos Comitês, Subcomitês
e Fóruns (somente análise);
(iv) Cargos e Funções: representa as responsabilidades próprias de cada indivíduo no BB, ao
ocupar determinado cargo ou função específica.
As Unidades Organizacionais respondem pelo desenvolvimento e pela operacionalização dos
processos internos do BB. Cada Unidade Organizacional congrega um conjunto de
responsabilidades, autoridades, cargos e funções, processos e recursos. Referem-se às Unidades
Estratégicas, Táticas e Operacionais e suas Unidades Organizacionais internas, como Gerências
Executivas, Gerências de Divisão, Gerências de Equipe, Gerências de Área, Segmentos de
Assessoramento, Gerências de Grupo, Gerências de Módulo, dentre outras.
A estruturação das Unidades Organizacionais e a definição de suas atribuições devem levar em
consideração os seguintes atributos:
(i)

Nível Organizacional: segmentação das responsabilidades e da autoridade atribuídas para as
Unidades Organizacionais, relativas às atividades estratégicas, táticas e operacionais de um
determinado processo ou função, cujos conteúdos podem ser alocados em uma ou mais
Unidades Organizacionais. É estruturado em 3 (três) instâncias hierárquicas:
a.

Nível Estratégico: representa o grupamento das Unidades responsáveis pela gestão dos
processos de negócio e de apoio aos negócios do BB. Agrupa as seguintes Unidades
Organizacionais:
 Diretorias: os titulares participam das deliberações dos Comitês Estratégicos e
possuem responsabilidade estatutária;
 Unidades: os titulares participam das deliberações dos Comitês Estratégicos e não
possuem responsabilidade estatutária;
 Gerências Autônomas: Unidades criadas para propósitos específicos e de caráter não
permanente. Os titulares participam das deliberações dos Comitês Estratégicos e não
possuem responsabilidade estatutária;
 Projetos Estratégicos: Unidades temporárias com configurações próprias, criadas para
desenvolvimento de projetos estratégicos.

b.

Nível Tático: representa o grupamento de Unidades Organizacionais responsáveis pela
administração regional da Rede de Distribuição e da Rede de Negócios Especializados no
País e no Exterior. Englobam as Superintendências de Negócios Varejo e Governo, as
Superintendências Atacado, as Gerências Regionais de Reestruturação de Ativos
Operacionais e as Gerências Regionais de Negócios no Exterior.
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c.

(ii)

Nível Operacional: representa o grupamento de Unidades Organizacionais responsáveis
pela operacionalização de negócios e pela execução das atividades operacionais dos
diversos processos do BB. São segmentadas em Unidades de Negócio (Redes de
Distribuição no País e no Exterior), em Redes de Negócios Especializados e em Unidades
de Apoio aos Negócios e à Gestão.

Âmbito de Atuação: refere-se à natureza do conteúdo a ser atribuído e define sobre quais
negócios, funções, processos, produtos, serviços, canais e clientes a unidade irá responder;

(iii) Jurisdição: abrangência física de atuação - local, regional, nacional ou internacional;
(iv) Vínculo hierárquico e funcional: o vínculo hierárquico refere-se às relações de subordinação.
O vínculo funcional ocorre quando uma Unidade Estratégica, por força de seu âmbito de
atuação, define normas, rotinas e procedimentos que devem ser cumpridas por outras
Unidades Organizacionais que não estão hierarquicamente vinculadas à sua linha de
comando;
(v)

Relacionamento com Entidades Ligadas: refere-se à natureza do relacionamento e quais as
responsabilidades e processos decorrentes cabem para cada Unidade Organizacional em
relação às Entidades Ligadas ao BB.

A relação entre os Órgãos Estatutários, as Unidades Estratégicas, Táticas e Operacionais estão
evidenciadas nos Organogramas do BB, inseridos no Anexo 03.
Assembleia Geral
Assembleia 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 Assembleia Geral compete deliberar sobre a alienação, no
todo ou em parte, de ações do capital social do BB 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 Assembleias Gerais Extraordinárias serão tratados, exclusivamente, os assuntos constantes dos
editais de convocação, não sendo admitida a inclusão de assuntos gerais (Estatuto, art. 9º §2º).
O BB disponibiliza na internet, na página Relações com Investidores, na data da primeira
convocação, informações relativas às matérias objeto de pauta da Assembleia Geral e remete cópia
desses documentos à Bolsa de Valores (Estatuto, art. 47).
Conselho de Administração
O Conselho de Administração desempenha atribuições estratégicas, eletivas e fiscalizadoras, não
abrangendo funções operacionais ou executivas. É composto por oito membros eleitos pela
Assembleia Geral (Estatuto, art. 18; Regimento Interno do Conselho de Administração, art. 2º e 3º).
Os membros do Conselho a serem eleitos são indicados conforme o perfil da representação
acionária do BB, sendo assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger pelo menos dois
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de seus oito membros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo (Estatuto,
art. 18 § 1º).
Cabe à União a indicação de até seis membros no Conselho de Administração (Estatuto, art. 18, § 2º
e 4º), entre os quais um representante indicado pelos empregados do BB escolhido pelo voto direto
de seus pares, dentre os empregados ativos da empresa, em eleição organizada e regulamentada pelo
BB, 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.
Das oito vagas no Conselho, no mínimo duas são preenchidas por Conselheiros Independentes,
considerados como tais aqueles definidos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA e os membros eleitos pelos acionistas minoritários (Estatuto, art. 18 § 7º).
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, art. 6º, inciso I, e art. 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°):
(i)

Aprovação das políticas, estratégias corporativas, plano geral de negócios, plano diretor e
orçamento global do BB;

(ii)

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

(iii) Escolha e destituição dos auditores independentes;
(iv) 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 04 contém a íntegra do Regimento Interno do Conselho de Administração.
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Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é responsável pela administração dos negócios e é composta pelo Presidente,
pelos Vice-Presidentes e pelos Diretores.
Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, as deliberações da Assembleia 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 BB 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 BB (Estatuto, arts. 28 e 30).
O cargo de Diretor é privativo de empregados da ativa (Estatuto, art. 24 § 2°).
Para o exercício de cargos na Diretoria Executiva, além dos requisitos exigidos para todos os
membros dos Órgãos de Administração, devem ser observadas condições específicas previstas no
Estatuto do BB. (Estatuto, art. 24 § 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 29 §1º).
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 BB; aprovar e fazer executar o plano
de mercados e o acordo de trabalho; decidir sobre a organização interna do BB e a sua estrutura
administrativa; distribuir e aplicar os lucros apurados, na forma deliberada pela Assembleia Geral
ou pelo Conselho de Administração, observada a legislação vigente (Estatuto, art. 29).
O Anexo 05 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. 37; Regimento Interno do Conselho Fiscal, art. 2°).
Compõe-se de cinco membros e respectivos suplentes, eleitos em Assembleia Geral, com mandato
de um ano. Cabe aos acionistas minoritários o direito de escolher dois de seus membros (Estatuto,
art. 37).
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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. 39).
O Anexo 06 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 § 3º; Regimento do Comitê de Auditoria, art. 2º).
É composto de quatro membros efetivos, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato
anual renovável até o máximo de cinco anos. Um membro será escolhido dentre os indicados pelos
Conselheiros de Administração eleitos pelos acionistas minoritários e três membros serão
escolhidos dentre os indicados pelos Conselheiros de Administração representantes da União
(Estatuto, arts. 21 inciso XI 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 § 4°).
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
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
§ 4º, inciso I; Regimento Interno do Comitê de Auditoria, art. 9º).
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 07 contém a íntegra do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.
Comitê de Remuneração
Comitê de Remuneração 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 estabelecimento da política de remuneração de
administradores do BB (Estatuto, art. 34 § 5º; Regimento do Comitê de Remuneração, art. 2º).
É composto de quatro membros efetivos, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato
anual renovável até o máximo de dez anos, sendo que pelo menos um dos seus integrantes não
deverá ser membro do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva (Estatuto, arts. 34 § 1º
e § 2º).
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Para o exercício de cargo no Comitê de Remuneração, além dos requisitos previstos na legislação
própria, serão observados os mesmos impedimentos à participação nos órgãos de Administração
previstos no Estatuto (Regimento do Comitê de Remuneração, art. 7º).
O funcionamento do Comitê de Remuneração é regulado por meio do seu Regimento Interno,
aprovado pelo Conselho de Administração (Estatuto, arts. 21, inciso VII e 34 § 6°).
O Comitê de Remuneração reúne-se, ordinariamente, no mínimo semestralmente para avaliar e
propor a remuneração fixa e variável dos administradores do BB e de suas controladas que
adotarem o regime de comitê único, bem como nos três primeiros meses do ano para avaliar e
propor o montante global anual de remuneração a ser fixado para os membros dos órgãos de
administração, a ser submetido às Assembleias Gerais do BB e das sociedades que adotarem o
regime de comitê de Remuneração único (Estatuto, art. 34 § 6º; Regimento Interno do Comitê de
Remuneração, art. 10).
Os integrantes do Comitê de Remuneração deverão possuir a qualificação e a experiência
necessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração de administradores
(Estatuto, art. 34 § 3º).
O Anexo 08 contém a íntegra do Regimento Interno do Comitê de Remuneração.
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.
35).
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 do BB.
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 I).
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. 36).
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,
desejam uma revisão do caso.
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A implementação de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e pelos
participantes do mercado de valores mobiliários é regulamentada, respectivamente, pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) por meio da Resolução 3.849, de 25.03.2010, e pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), por meio da Instrução Normativa 529, de 01.11.2012. Tais
regulamentos foram inseridos no Anexo 09.
Comitês
Com o propósito de envolver todos os executivos na definição de estratégias e aprovação de
propostas para os diferentes negócios do BB, a Administração utiliza comitês, subcomitês e
comissões de nível estratégico, que garantem agilidade, qualidade e segurança à tomada de decisão
(Política Geral de Escopo Institucional).
A configuração dos Comitês, Subcomitês e Comissões - Nível Estratégico está demonstrada no
Anexo 10.
3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
As percepções do BB quanto à qualidade do funcionamento dos Controles Internos (conjunto de
atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado para assegurar a
conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos sejam
alcançados), bem como o Regimento Interno do Subcomitê de Controles Internos (SCI), estão
inseridos no Anexo 11.
3.3 Relatórios Semestrais dos Controles Internos
A Resolução nº 2.554, de 24.09.1998, determinou às instituições financeiras a implantação e
implementação de uma estrutura de Controles Internos efetivos e consistentes com a natureza,
complexidade e risco das operações por elas realizadas.
O acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema de controles internos
deve ser objeto de relatórios, no mínimo semestrais.
Tais relatórios, referente ao exercício financeiro de 2013, estão sujeitos a sigilo. Por esta razão, com
base no Art. 5º e Art. 6º do Decreto da Presidência da República nº 7.724, de 16.05.2012, ficarão no
BB à disposição dos órgãos reguladores e fiscalizadores para vistas.
4. Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
As informações sobre a Gestão da Tecnologia da Informação (TI) do BB, organizado conforme
definido na Portaria TCU nº 175, de 09.07.2013, estão inseridas no Anexo 12.
5. Conformidade e Tratamento de Disposições Legais e Normativas
5.1 Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU
As informações relacionadas com as deliberações do TCU atendidas pelo BB no exercício
financeiro de 2013, bem como as deliberações que permanecem pendentes de atendimento até o
final do exercício em referência, independentemente do exercício em que originaram, estão sujeitas
a sigilo. Por esta razão, com base no Art. 5º e Art. 6º do Decreto da Presidência da República nº
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7.724, de 16.05.2012, ficarão no BB à disposição dos órgãos reguladores e fiscalizadores para
vistas.
5.2 Tratamento de Recomendações do OCI
As informações relacionadas com as recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno (OCI)
atendidas pelo BB no exercício financeiro de 2013, bem como as recomendações que permanecem
pendentes de atendimento até o final do exercício em referência, independentemente do exercício
em que originaram, estão sujeitas a sigilo. Por esta razão, com base no Art. 5º e Art. 6º do Decreto
da Presidência da República nº 7.724, de 16.05.2012, ficarão no BB à disposição dos órgãos
reguladores e fiscalizadores para vistas.
5.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93
Este tópico do Relatório de Gestão trata das informações quantitativas e qualitativas sobre o
acompanhamento, pelo BB, das obrigações referentes à entrega da Declaração de Bens e Rendas
(DBR) por autoridades, servidores e empregados públicos relacionados no art. 1° da Lei nº
8.730/1993.
O quadro abaixo discrimina a quantidade de pessoas obrigadas a entregar a DBR para cada
momento em que a obrigação se concretiza: posse ou início do exercício na função ou cargo; fim do
exercício de cargo; fim de exercício financeiro:
Quadro II – Demonstrativo do cumprimento da obrigação de entregar a DBR
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Situação em Relação às
Posse ou Início
Final do
Funções Obrigados a
Exigências da Lei nº
do Exercício de
Exercício de
Final do
Entregar a DBR
8.730/93
Cargo,
Cargo,
Exercício
Emprego ou
Emprego ou
Financeiro
Função
Função
Obrigados a entregar a DBR
0
0
0
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei
Entregaram a DBR
0
0
0
nº 8.730/93)
Não cumpriram a obrigação
0
0
0
Obrigados a entregar a DBR
9
8
54
Entregaram a DBR
9
8
54
Cargos Eletivos
Não cumpriram a obrigação
0
0
0
Obrigados a entregar a DBR
0
0
0
Funções Comissionadas
Entregaram a DBR
0
0
0
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)
Não cumpriram a obrigação
0
0
0
Fonte: BB / Secretaria Executiva (Secex)

Análise Crítica
A seguir, listaram-se os procedimentos adotados com relação à entrega e guarda da Declaração de
Bens e Rendas dos Administradores e Conselheiros:
(i)

Quando da posse, o administrador ou conselheiro recebe orientação e solicitação da Secretaria
Executiva do BB (Secex) para entrega da DBR ou da autorização para consulta na base de
IRPF da RFB, conforme disposto na lei nº 8.730, de 10.11.1993, na Instrução Normativa nº
67/2011 do TCU e Instrução Normativa nº 367-1.6.4 do BB;
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(ii)

As DBR entregues em papel são recebidas em envelopes lacrados e com declaração do
administrador do conteúdo do envelope, não havendo possibilidade legal de análise do seu
conteúdo pela Secex;

(iii) O controle da entrega da autorização ou da declaração é realizado por meio de planilha
eletrônica;
(iv) No caso de atraso no encaminhamento, ocorre a reiteração do pedido via e-mail e telefone;
(v)

Os documentos são guardados em armário específico para este fim.

Para maiores detalhes sobre as atividades de acompanhamento da entrega das DBR desenvolvidas
pela Secex, consultar o documento “Procedimento Operacional Padrão (POP)” inserido no Anexo
13.
5.4 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
O processo de verificação de acúmulo indevido de cargos e empregos públicos no BB inicia-se no
processo de admissão, no período em que o funcionário ainda é um candidato classificado na
Seleção Externa. Dentre as várias declarações firmadas pelo candidato, quando convocado para a
posse, ele informa ao BB não possuir vínculo funcional ativo com Órgão da Administração Pública
Direta ou Indireta, salvo no curso de licença sem vencimentos.
Além das exigências contidas nos Editais de abertura das Seleções Externas, a proibição de
acumular cargos em desacordo com a Constituição Federal também consta de nossos normativos
internos.
Nesse passo, esclarecemos que o funcionário pode vir a acumular cargos e empregos públicos após
a sua admissão aos quadros do BB. Com isso, o BB utiliza-se da Base de dados da Controladoria
Geral da União (CGU) e do próprio Tribunal de Contas da União (TCU), os quais informam
anualmente ao BB os funcionários que possivelmente estariam acumulando cargos e empregos
públicos em desacordo com a Constituição Federal.
A partir destes dados o BB interpela formalmente todos os funcionários listados, concedendo-lhes
um prazo de 10 dias úteis para apresentar a opção por um dos cargos exercidos ou apresentar as
suas justificativas, sob pena de vir a responder Ação Disciplinar por questões comportamentais.
Em 2013 foi apurado pela CGU que 293 funcionários possivelmente estariam acumulando cargos
em desacordo com a Constituição Federal. Após a interpelação apuramos a situação abaixo:
(i)

199 casos foram regularizados;

(ii)

027 não optaram ou não se manifestaram;

(iii) 061 estão amparados por liminares;
(iv) 006 acúmulo constitucional (médicos e enfermeiros)
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Para os 27 funcionários que não optaram ou não se manifestaram foi orientada a abertura de Ação
Disciplinar para análise sob o aspecto comportamental, as quais ainda estão em fase de apuração
pelas dependências onde lotados os funcionários.
Acrescentamos que os procedimentos adotados estendem-se aos funcionários lotados nas
subsidiárias do BB.
Paralelamente a isso, ainda em 2013, a CGU identificou a existência de mais 577 funcionários que
além da função no BB também exercem atividade profissional em empresas da iniciativa privada.
Considerando que tal situação não figura como Acúmulo de Cargos, respondemos que o BB possui
instrumentos de fiscalização e controle da jornada de trabalho, e que eventual irregularidade
apurada, o funcionário incorre em sanções previstas nos normativos internos do BB. A resposta foi
encaminhada à CGU em 13/11/2013 por meio do Ofício Dipes 2013/12319.
Por fim, acrescentamos que a Auditoria Interna do BB auditou o processo de Acúmulo de Cargos
durante o ano de 2012. Dessa forma, entendemos que os procedimentos adotados têm se mostrado
eficientes para a regularização de casos de acúmulo de cargos em desacordo com a Constituição
Federal.
5.5 Cadastramento no Sisac
O Quadro a seguir evidencia a relação entre a quantidade dos atos ocorridos nos exercícios
financeiros de 2013 e 2012 e a quantidade de atos efetivamente cadastrada no Sistema de
Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac), de forma a demonstrar a
conformidade da gestão dos atos de pessoal da UJ com o art. 2º da Instrução Normativa TCU nº
55/2007:
Quadro III – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos sujeitos
Quantidade de atos
ao registro no TCU
cadastrados no Sisac
Tipos de Atos
Exercícios
Exercícios
2013
2012
2013
2012
3.735
4.908
3.735
4.908
Admissão
Concessão de aposentadoria
Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato concessório
Totais
3.735
4.908
3.735
4.908
Fonte: BB / Diretoria Gestão de Pessoas (Dipes)

O Quadro a seguir evidencia a relação entre a quantidade dos atos sujeitos à comunicação ao TCU
ocorridos no exercício financeiro de 2013 e 2012 e a quantidade de atos efetivamente cadastrada no
Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac), de forma a
demonstrar a conformidade da gestão dos atos de pessoal da UJ com o art. 3º da Instrução
Normativa TCU nº 55/2007:
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Quadro IV – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos sujeitos
Quantidade de atos
à comunicação ao TCU
cadastrados no Sisac
Tipos de Atos
Exercícios
Exercícios
2013
2012
2013
2012
6.774
5.604
6.774
5.604
Desligamento
Cancelamento de concessão
21
21
Cancelamento de desligamento
Totais
6.795
5.604
6.795
5.604
Fonte: BB / Diretoria Gestão de Pessoas (Dipes)

O Quadro a seguir evidencia a regularidade, em relação ao prazo estabelecido no art. 7º da IN TCU
nº 55/2007, do cadastramento no Sisac dos atos de pessoal sujeitos a registro e comunicação ao
TCU:
Quadro V – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac
Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o
fato caracterizador do ato e o cadastro no Sisac
Exercício de 2013
Tipos de Atos
Até 30 dias

De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias Mais de 90 dias

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
3.735
Admissão
Concessão de aposentadoria
Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato concessório
Total
3.735
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
6.622
Desligamento
Cancelamento de concessão
9
4
Cancelamento de desligamento
Total
6.631
4
Fonte: BB / Diretoria Gestão de Pessoas (Dipes)

-

-

-

152
8
160

5.6 Separação de Resíduos Recicláveis Descartados
O BB tem aderido aos critérios relacionados à separação de resíduos recicláveis descartados, em
observância ao Decreto da Presidência da República nº 5.940/2006. Nesse ponto, destaca-se o
Programa Coleta Seletiva BB que integra o Programa de Ecoeficiência do Banco do Brasil e
consiste na mobilização dos funcionários e colaboradores para o correto descarte dos resíduos
gerados durante o processo produtivo e seu encaminhamento para cooperativas/associações de
catadores de materiais recicláveis. Atua em cumprimento ao Decreto da Presidência da República nº
5.940/2006 que “institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades
da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis”.
O Programa foi lançado em 2008 e, até a presente data, a coleta seletiva foi implementada em 668
dependências, sendo que em outras 1.952 dependências o processo encontra-se em fase de
implementação. A previsão é de que até 2016 sejam contempladas todas as dependências do BB nos
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municípios onde houver coleta seletiva pública implementada e/ou presença
associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis formalmente estabelecidas.

de

A metodologia aplicável e proposta de manejo de resíduos seguem os critérios a seguir:
(i)

Redução: promover o conceito do consumo consciente para mitigar o volume de resíduos
gerados, por meio de campanhas de educação ambiental junto ao público interno;

(ii)

Reutilização: incentivar o reuso de resíduos possíveis de reaproveitamento, priorizando a
doação destes às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis habilitadas
em conformidade com o Decreto da Presidência da República nº 5.940/2006;

(iii) Reciclagem: exige um processo transformador por meio do qual a partir do resíduo reciclável
coletado seletivamente fabrica-se um novo produto. Os resíduos gerados no BB têm como
destino as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis habilitadas em
conformidade com o Decreto da Presidência da República nº 5.940/2006;
(iv) Disposição final: os resíduos não recicláveis deverão ter destinação ambientalmente
apropriada, através da coleta pública do município.
Os resíduos recicláveis descartados são gerenciados por sistema específico, no qual as dependências
registram os resíduos por tipo, forma de armazenamento e destinação, com periodicidade mensal.
Os resíduos não recicláveis são excluídos do monitoramento, considerando que representam uma
parcela insignificante do montante de resíduos gerados pela Instituição.
O processo de destinação dos resíduos às associações/cooperativas de catadores de materiais
recicláveis se dá mediante o credenciamento das entidades habilitadas, conforme estabelecido no
Decreto da Presidência da República nº 5940/2006, Art. 3°: “estarão habilitadas a coletar os
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direita e
indireta as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que atenderem aos
seguintes requisitos:
(i)

Estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis que
tenham a catação como única fonte de renda;

(ii)

Não possuam fins lucrativos;

(iii) Possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis
descartados; e
(iv) Apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados”.
5.7 Trabalhadores Terceirizados em Situações Irregulares
A terceirização de atividades finalísticas e/ou de funções contempladas nos planos de cargos das
empresas estatais concessionárias de serviço público configura ato ilegítimo e não encontra amparo
no art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, cuja interpretação deve se amoldar à disciplina do art. 37,
inciso II, da Constituição Federal.
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Conforme o subitem 9.1.2 do Acórdão TCU nº 2303/2012 – Plenário, a existência de trabalhadores
terceirizados em situações irregulares é verificada quando tais trabalhadores se enquadram nos
seguintes critérios:
“...ocupação de atividades inerentes às categorias funcionais previstas no plano de cargos da
empresa; exercício de atividade-meio e presença de relação de subordinação direta e pessoalidade; e
exercício de atividade-fim”.
O BB, no entanto, não possui em seus quadros mão-de-obra terceirizada nas situações irregulares
descritas pelo Acórdão TCU nº 2.303/2012.
A contratação de mão-de-obra temporária, diferentemente da mão-de-obra terceirizada, é
disciplinada pela Lei nº 6.019, de 03.01.1974 (regulamentada pelo Decreto da Presidência da
República nº 73.841, de 13.03.1974), e é utilizada pelo BB com o objetivo de atender demandas
oriundas de fatores imprevisíveis e sazonais, a exemplo da implementação de Programas dos
Governos Federal, Estadual e Municipal.
6. Relacionamento com a Sociedade
6.1 Canais de Acesso do Cidadão ao BB
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) foi criado em consonância com o Decreto da
Presidência da República nº 6.523/2008, que fixa normas gerais sobre o SAC por telefone, com
vistas à observância dos direitos básicos do consumidor em obter informação adequada e clara
sobre os serviços que contratar e manter-se protegido contra práticas abusivas ou ilegais impostas
no fornecimento desses serviços.
O SAC BB está disponível por meio do telefone 0800 729 0722, para qualquer localidade do Brasil,
inclusive para acesso por meio de celulares. O BB também disponibiliza atendimento exclusivo a
deficientes auditivos ou de fala por meio do telefone 0800 729 0088. Esses números de telefone
constam dos documentos e materiais impressos, entregues ao consumidor no momento da
contratação do serviço, na página eletrônica do BB na internet, terminais de autoatendimento,
rodapés de extratos e cartazes, cuja exposição nos ambientes de atendimento das agências é
obrigatória.
O serviço contempla as opções de informação e dúvidas relacionadas a problemas de consumo,
sobre produtos e serviços, cancelamento de contratos e serviços e reclamações. O BB tem o prazo
de até cinco dias úteis para solucionar as manifestações de reclamações e pedidos de suspensão ou
cancelamento não solucionados no contato telefônico.
Em 2013 o 0800 do SAC BB recebeu 6,2 milhões de ligações, subdivididas em
informações/dúvidas, reclamações e cancelamentos. As ligações referentes às dúvidas e
informações são resolvidas durante o primeiro contato. Já as reclamações e pedidos de
cancelamento tiveram prazo médio de resposta de 3,8 dias, conforme abaixo:
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Quadro VI – Tipos de Demandas Recebidas pelo SAC
Tipo de demanda
Total em 2013
Prazo médio de resposta
Informações e Dúvidas
5.859.418
Durante a ligação
Reclamações
336.965
3,8 dias
Cancelamentos
6.558
Fonte: BB / Diretoria de Clientes PF (Direc)

A fim de avaliar a satisfação dos clientes com relação ao atendimento prestado pelo SAC, ao final
das ligações, o cliente é convidado a responder uma pesquisa de satisfação, com duas questões:
(i)

Sua solicitação foi atendida?

(ii)

Dê uma nota para o atendimento de 1 a 5.

Em 2013 a pesquisa apresentou o seguinte resultado médio:
Quadro VII – Pesquisa de Satisfação dos Clientes em Relação ao SAC
Solicitação foi atendida
Nota ao atendimento (de 1 a 5)
Sim
80,9 %
4,53
Não
19,1 %
3,40
Fonte: BB / Diretoria de Clientes PF (Direc)

A fim de ampliar o acesso aos consumidores, o BB disponibilizou opção para registro de
reclamações da página do sítio bb.com.br, em ambiente logado. A implantação foi iniciada em
outubro de 2013, para clientes dos estados DF, GO, TO e AC.
Desde a abertura parcial deste canal até dezembro de 2013, foram registradas 4,5 mil demandas. O
mesmo serviço será ampliado para clientes de todo o Brasil ao longo de 2014.
O BB também conta com outros canais de comunicação na internet, disponíveis para todos os
cidadãos, por meio das mídias sociais Facebook, Twitter e ReclameAqui, nos quais interage com os
consumidores para resolução de problemas e reclamações.
A média mensal de clientes que interagiram por estes canais foi de 8,4 mil, sendo 5,3 mil no
Facebook, 1,7 mil no Twitter e 1,4 mil no ReclameAqui e apresentaram os seguintes tipos de
demandas:
Quadro VIII – Tipos de Demandas Recebidas pelas Mídias Sociais
Twitter
Tipo de demanda
Facebook
ReclameAqui
1.160
Informações e Dúvidas
4.158
0
Reclamações

1.133

521

1.446

Total
Fonte: BB / Diretoria de Clientes PF (Direc)

5.291

1.681

1.446

Todas as demandas, tanto as que se originam pelo telefone 0800 do SAC, as que são registradas na
internet no sítio do BB, como as registradas nas mídias sociais, são solucionadas e respondidas aos
clientes.
Ouvidoria BB
A Ouvidoria BB recebe, registra, instrui, analisa e dá tratamento às reclamações dos clientes e
usuários que não tenham sido solucionadas pelo atendimento habitual. Esse mesmo tratamento é
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estendido às demandas dos clientes e usuários do BB que recorreram ao Banco Central e/ou aos
Órgãos de Defesa do Consumidor. Seguem as formas de acesso ao canal:
(i)

Ouvidoria BB – 0800 729 5678: atendimento a clientes correntistas, não correntistas ou
usuários;

(ii)

Procon Fone – 0800 729 6789: atendimento exclusivo aos Procons que firmaram convênio
com a Ouvidoria BB (DF, PE, PB) para assuntos relacionados a todos os produtos e serviços
do BB, exceto cartão de crédito;

(iii) Deficientes auditivos ou de fala – 0800 729 0088;
(iv) Portal na internet – www.bb.com.br: atendimento a clientes e usuários;
(v)

Carta – Ouvidoria BB: SBS Quadra 01 Bloco A Lote 23, Edifício Sede I – Térreo – 70073–
900 Brasília (DF).

Os principais temas das demandas dos clientes durante o ano de 2013 e suas respectivas
quantidades foram:
Quadro IX – Principais Temas Tratados pela Ouvidoria BB
TEMA

2013

Aplicações, investimentos e Custódia de Valores

779

Atendimento

11.284

Cartão de Crédito

7.098

Cheques

1.164

Conta Corrente

4.058

Contemplação (Consórcio)

503

Encerramento de Grupos (Consórcio)

58

Operações de Crédito

14.044

Publicidade Enganosa ou Abusiva

5

Relação Contratual

941

Tarifas e Assemelhados

4.125

Outros Temas

10.731

Total
Fonte: BB / Ouvidoria Externa

54.790

Todas as ocorrências recebidas pela Ouvidoria BB foram tratadas, analisadas e tiveram respostas
encaminhadas aos clientes.
Central de Atendimento Banco do Brasil (CABB)
Canal de negócios para transações bancárias, como obtenção de saldo, extrato, pagamento, resgate,
transferência e outras operações. Seguem os telefones de acesso:
(i)

Saldos, extratos, cartões, pagamentos, transferências, elogios, sugestões e outras transações
bancárias: 4004 0001 e 0800 729 0001;
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(ii)

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088;

(iii) Central portabilidade: 0800 729 5252;
(iv) Clientes BB das agências em Portugal: 707 222 500;
(v)

Clientes BB das agências no Japão: 0120 095 595;

(vi) Clientes com cartão BB, quando em viagens para o exterior: 55 11 2845 7820;
(vii) Parcerias varejistas/financiamento de veículos: 4004 1011 ou 0800 729 0011;
(viii) Regularização de dívidas: 0800 729 5353.
Em 2013, a CABB atendeu 331,6 milhões de ligações, suprindo demandas de Transações
Bancárias, Cartões, Cobrança, SAC, dentre outros serviços. Abaixo seguem as principais
informações sobre o canal em 2013:
Quadro X – Demandas Atendidas pela CABB em 2013
Dados estruturais
Período

Média Diária de
Ligações

Quantidade de
Ligações
Atendidas ¹

Quantidade de
Transações

Quantidade de
Transferências
para Atend.
Humano ²

Quantidade de
Clientes
Habilitados ³

1T13

1.333.956

80.037.408

64.828.952

9.336.342

11.645.002

2T13

1.257.101

79.197.365

66.881.362

9.936.530

11.854.093

3T13

1.321.016

87.187.121

59.532.960

10.281.225

12.184.208

4T13

1.290.093

85.146.167

67.244.380

9.497.044

12.399.001

Total
5.202.166
331.568.061
258.487.654
39.051.141
48.082.304
Fonte: BB / Central de Atendimento Banco do Brasil (CABB)
¹ Ligações que a CABB recebeu através da operadora de telefonia em sua Unidade de Resposta Audível (URA). Neste
caso, o cliente pode ter sido atendido pelo atendimento eletrônico (Ex: Informação de Saldo) ou o cliente pode ter sido
atendido pelo atendimento humano.
² Quantidade de ligações que passaram pela URA e devido à demanda ou escolha do cliente foram encaminhadas para o
atendimento humano.
³ Total de clientes com senha ativa e senha bloqueada.

Rede de Atendimento e Canais
O BB encerrou 2013 com 67,6 mil pontos de atendimento, entre rede própria, compartilhada e
correspondentes, fazendo-se presente em 99,9% dos municípios brasileiros. O BB possui parcerias
para o compartilhamento de terminais de autoatendimento e utilização da rede de lotéricas onde é
possível realizar saques, depósitos, pagamentos, entre outros serviços. Essas parcerias consolidam o
atendimento pulverizado e nacional da rede do BB.
Na tabela abaixo apresentamos a composição da Rede Própria de atendimento do BB, que engloba
as seguintes categorias: agências, postos de atendimento e postos de atendimento eletrônico (inclui
salas de autoatendimento):
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Quadro XI – Rede de Atendimento
Posição
dez/12
dez/13
19.144
19.143
5.362
5.450
1.746
1.746
12.036
11.947*
17.914
16.440
11.719
10.251
6.195
6.189
27.134
32.046
12.443
13.022
12.344
14.014
2.347
5.010
64.192
67.629

Rede Própria
Agência
Postos de Atendimento
Postos de Atendimento Eletrônico
Rede MaisBB
Correspondentes no País
Banco Postal
Rede Compartilhada
CEF - Lotéricas
Banco 24h
TAA: BRB + CEF
Total
Fonte: Sítio eletrônico do BB / Relações com Investidores
* Com 44.117 terminais de autoatendimento

Var. %
s/Dez/12
(0,0)
1,6
(0,7)
(8,2)
(12,5)
(0,1)
18,1
4,7
13,5
113,5
5,4

Em relação ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), o BB possui a maior rede de agências do País,
com participação de 23,8%. O quadro seguinte apresenta a distribuição da rede de agências por
região do País:
Quadro XII – Rede de Agências por Região
BB
Norte
320
Nordeste
1.174
Centro-Oeste
487
Sudeste
2.393
Sul
1.076
Total
5.450
Fonte: Sítio eletrônico do BB / Relações com Investidores

SFN
1.106
3.609
1.820
12.026
4.359
22.920

Part. %
28,9
32,5
26,8
19,9
24,7
23,8

Destacou-se também a performance dos canais de autoatendimento:
(i)

Internet: 2,0 bilhões de transações efetivadas por pessoas físicas e 15,3 milhões de clientes
habilitados a utilizar o canal;

(ii)

Celular: 489,3 milhões de transações realizadas e 3,7 milhões de usuários;

(iii) Setor Público (internet e celular): 343,9 milhões de transações realizadas por 26,9 mil
usuários;
(iv) Central de Atendimento: 258,5 milhões de transações realizadas e 12,4 milhões de clientes
habilitados;
(v)

Gerenciador Financeiro: 2,3 bilhões de transações realizadas pelo aplicativo, que foi utilizado
por mais de 738 mil empresas, principalmente de pequeno porte. Em setembro de 2013, o BB
lançou mais uma novidade: a liberação de crédito por meio do Gerenciador Financeiro para
celulares smartphones.

Em 2013, o BB inaugurou duas agências com atendimento especializado para o segmento de micro
e pequenas empresas (MPE): uma em Belo Horizonte (MG) e outra em Bauru (SP), totalizando três
dependências com esse modelo de atendimento no País.
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No mês de julho, o BB lançou a primeira agência com horário estendido, aberta das 6h às 24h, na
cidade de São Paulo, a qual possui também Espaços de Promoção de Vendas, destinado a
divulgação de produtos e serviços do BB e parceiros, e de Educação Financeira, utilizado para
realização de palestras para clientes e convidados.
No exterior, a rede de atendimento é composta por 49 dependências próprias localizadas em 24
países. Ao final de 2013, havia 1,2 mil bancos atuando como correspondentes do BB em 134 países.
Na Argentina, a rede do Banco Patagonia foi ampliada para 374 pontos de atendimento,
crescimento de 7,5% em doze meses. O Banco do Brasil Americas, nos Estados Unidos, possui uma
rede de 4 agências, e por meio de convênios estabelecidos, tem disponíveis 40 mil terminais de
autoatendimento compartilhados, oferecendo também serviços de internet e mobile banking.
6.2 Acesso aos Relatórios no Portal da Internet (BB e CVM)
As publicações e relatórios produzidos pelo BB são disponibilizados na internet nos Portais do BB e
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Tais informações podem ser acessadas nos caminhos
identificados abaixo:
(i)

(ii)

BB
a.

Acesse o endereço eletrônico: www.bb.com.br/ri;

b.

No lado direito, na parte superior da página, clique sobre o link “Downloads de
arquivos”;

c.

No lado esquerdo da página, clique sobre o relatório que deseja visualizar;

d.

Caso o relatório desejado não esteja listado, efetue uma busca, por tema, na área
“pesquisar”;

e.

Como resultado da busca será apresentado uma lista dos relatórios disponíveis. Clique
sobre o relatório desejado.

CVM:
a.

Acesse o endereço eletrônico: www.cvm.gov.br;

b.

No lado esquerdo da página, na área “acesso à informação”, clique no link “participantes
do mercado”;

c.

Dentre as opções disponibilizadas, clique no link “Companhias abertas”;
Tais opções também podem ser acessadas por outro caminho: na parte inferior da página
principal, na área “acesso rápido”, clique sobre o link “Cias Abertas e Estrangeiras”;

d.

Clique sobre o relatório ou informação que deseja visualizar;

e.

Preencha o campo disponibilizado no item “1 - Consulta por parte de nome ou CNPJ de
Companhias Abertas” com uma das opções abaixo e clique no link “Continuar >”:
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Parte do nome;



CNPJ: 00.000.000/0001-91;



Deixe-o em branco para retornar todas as companhias;

f.

Como resultado da pesquisa será apresentado uma lista de companhias. Clique sobre o
nome da companhia desejada;

g.

Em seguida, clique exclusivamente sobre o relatório que deseja acessar ou sobre o link
“Exibe todos os documentos acima” para exibir todos os relatórios disponibilizados no
site;

h.

Para visualizar online o conteúdo do relatório, clique sobre o link “Consulta”;

i.

Caso deseje efetuar o download do relatório visualizado, clique sobre o link “Download”
(

).

7. Informações Contábeis
O Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas, o Relatório dos
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, o Resumo do Relatório do Comitê de
Auditoria, as Manifestações e Pareceres estão inseridos no Anexo 14.
8. Outras Informações Relevantes Sobre a Gestão
8.1 Captações Subordinadas
O BB realiza captações subordinadas com vistas a integrar o Patrimônio de Referência (PR) e com
isso assegurar a cobertura dos riscos relevantes incorridos pelo BB e suportar o crescimento dos
negócios, conforme definido na Estratégia Corporativa.
Em 2013, foram efetuadas captações subordinadas sob a forma de Letras Financeiras Subordinadas
e Bônus Perpétuos, conforme abaixo:
Letras Financeiras Subordinadas
As Letras Financeiras Subordinadas são títulos de crédito de emissão de instituições financeiras sob
a forma exclusivamente escritural, mediante registro em sistema de registro e liquidação financeira
de ativos autorizados pelo Bacen.
Estas captações foram realizadas em janeiro e fevereiro de 2013, no mercado doméstico, no valor
de R$ 5,5 bilhões, com remuneração correspondente a 111% do CDI e autorizadas pelo Bacen a
compor o Nível II do PR:
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Quadro XIII – Letras Financeiras Subordinadas – Captações em 2013
R$ mil
Captações
Banco do Brasil

Valor emitido

Remuneração a.a.

Data captação

Vencimento

31.12.2013

5.233.500

111,00% do CDI

jan/13

jan/19

5.681.470

266.400

111,00% do CDI

fev/13

fev/19

288.124

Total BB
5.499.900
Fonte: Sítio eletrônico do BB / Relações com Investidores

5.969.594

As captações comerciais do BB totalizaram R$ 607,2 bilhões em 2013, entre operações realizadas
no mercado doméstico e internacional.
Destacam-se entre as captações domésticas:
(i)

R$ 79,2 bilhões em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e R$ 3,5 bilhões em Letras de
Crédito Imobiliário (LCI);

(ii)

R$ 113,3 bilhões em repasses de fundos e programas oficiais com crescimento de 33,0% em
relação ao mesmo período de 2012. Entre esses fundos estão: Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), Fundo de
Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social/Financiamento de Máquinas e Equipamentos (BNDES/Finame). Todos geram funding
para operações de crédito no BB.

(iii) R$ 17,2 bilhões em Letras Financeiras Subordinadas. O saldo de operações enquadradas
como capital de nível II somou R$ 7,4 bilhões. Segue o demonstrativo abaixo:
Quadro XIV – Letras Financeiras Subordinadas
R$ mil
Captações

Banco

31.12.2013

Letras Financeiras Subordinadas

Banco do Brasil

16.057.992

Letras Financeiras Subordinadas

Banco Votorantim

Total

1.126.440
17.184.432

Fonte: Sítio eletrônico do BB / Relações com Investidores

Informações mais detalhadas quanto às captações, valores emitidos, remuneração e vencimentos
foram inseridas no Anexo 15.
Bônus Perpétuos
Em 31.01.2013, o BB efetuou a maior captação no mercado externo de capitais sob a forma de
Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD). Trata-se de captação subordinada perpétua, no
valor de USD 2 bilhões, com remuneração de 6,25% a.a., autorizada pelo Banco Central a compor
Capital de Nível I, na qualidade de Capital Complementar.
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Estes títulos já estão aderentes aos normativos que implementaram Basileia III e são relevantes para
o fortalecimento da estrutura de capital do BB por integrarem o Nível I do PR, constituindo-se em
capital de melhor qualidade e de maior escassez no mercado.
O bônus emitido em janeiro de 2013, no valor de USD 2 bilhões, teve, em 27 de setembro de 2013
seus termos e condições alterados com a finalidade de ajustá-lo às regras da Resolução Bacen n.°
4.192, de 01.03.2013, que regulamenta a implementação de Basileia III no Brasil. As alterações
entraram em vigor em 01.10.2013, quando os instrumentos foram submetidos ao Bacen para a
obtenção de autorização para integrarem o Capital Complementar (Nível I) do BB. A autorização
foi concedida em 30.10.2013.
Caso o BB não exerça a opção de resgate em abril de 2024 para o bônus emitido em 2013, a taxa de
juros dos títulos será redefinida naquela data e a cada 10 anos de acordo com o U.S. Treasury de 10
anos vigente na época mais o spread inicial de crédito. Os títulos apresentam as seguintes opções de
resgate, sujeitas à autorização prévia do Bacen:
(i)

O BB poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo, mas não em parte, em abril de 2024
para o bônus emitido em 2013, ou em cada pagamento semestral de juros subsequente, pelo
preço base de resgate;

(ii)

O BB poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo, mas não em parte, após cinco anos da
data de emissão desde que anterior a abril de 2024 para o bônus emitido em 2013, em função
de evento tributário, pelo preço base de resgate;

(iii) O BB poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo mas não em parte, após cinco anos da
data de emissão e desde que anterior a abril de 2024 para o bônus emitido em 2013, em
função de evento regulatório, pelo maior valor entre o preço base de resgate e o Make-whole
amount.
O bônus emitido em janeiro de 2013 determina que o BB suspenda os pagamentos semestrais de
juros e/ou acessórios sobre os referidos títulos emitidos (que não serão devidos, nem acumulados)
caso:
(i)

Os lucros distribuíveis no período não sejam suficientes para a realização do referido
pagamento (condição discricionária para o BB);

(ii)

O BB não esteja enquadrado ou o pagamento desses encargos não permita que esteja em
conformidade com os níveis de adequação de capital, limites operacionais ou seus indicadores
financeiros estejam abaixo do nível mínimo exigido pela regulamentação aplicável a bancos
brasileiros;

(iii) O Bacen ou as autoridades regulatórias determinem a suspensão dos pagamentos dos referidos
encargos;
(iv) Algum evento de insolvência ou falência ocorra;
(v)

Alguma inadimplência ocorra.

De acordo com as regras de Basileia III, o bônus emitido em janeiro de 2013 conta com
mecanismos de “absorção de perdas” (loss absorption). Além disso, caso o item (i) ocorra, o
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pagamento de dividendos pelo BB aos seus acionistas ficará limitado ao mínimo obrigatório
determinado pela legislação aplicável até que os pagamentos semestrais de juros e/ou acessórios
sobre os referidos títulos tenham sido retomados integralmente.
8.2 BB Seguridade Participações S.A.
Em 20.12.2012, o BB constituiu a empresa BB Seguridade Participações S.A. (BB Seguridade),
com os objetivos de: consolidar, sob uma única sociedade, todas as atividades do BB nos ramos de
seguros, capitalização, previdência complementar aberta e atividades afins, incluindo quaisquer
expansões futuras dessas atividades, no Brasil ou no exterior, orgânicas ou não; proporcionar
ganhos de escala nessas operações; e obter redução de custos e despesas no segmento de
seguridade.
A empresa passou a deter as seguintes participações societárias:
(i)

100% das ações de emissão da BB Cor;

(ii)

100% das ações de emissão da BB Seguros Participações S.A.

Em 20.02.2013, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, o BB decidiu pela realização de
Oferta Pública de Ações (OPA) da BB Seguridade. A ata da assembleia foi arquivada na Junta
Comercial do Distrito Federal em 14.03.2013, sob o n.º 20130248401, e publicada no Diário Oficial
da União e no Jornal de Brasília, em 25.03.2013.
A oferta, cujo emissor foi a BB Seguridade Participações S.A., consistiu na distribuição pública
secundária de ações, realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM n.º 400/2003.
Em 25.04.2013, foram ofertadas 500 milhões de ações, 100% Ordinárias, negociadas no Novo
Mercado da BM&FBOVESPA sob o ticker BBSE3, com preço fixado em R$ 17,00. A liquidação
da Oferta Base (500 milhões de ações), acrescida do Lote Adicional (100 milhões de ações),
produziu um ganho bruto no resultado do BB de R$ 8,374 bilhões, resultante da alienação de 30%
das ações.
Em 20.05.2013, foi encerrada a Oferta Pública de Ações da BB Seguridade com o exercício integral
do lote suplementar da oferta (75 milhões de ações). Com isso, o BB obteve um ganho bruto total
na operação de R$ 11,475 bilhões e passou a deter 66,25% das ações ordinárias da BB Seguridade.
Os recursos arrecadados foram integralmente revertidos ao BB, acionista vendedor. A BB
Seguridade não recebeu quaisquer recursos decorrentes da oferta.
8.3 Nova fase: Cada Vez + BOMPRATODOS
Em 2013, a Campanha BOMPRATODOS totalizou 12,2 milhões de clientes, que fizeram uso de
produtos e serviços com preços reduzidos e mais de 9,3 milhões contrataram crédito com taxas de
juros menores. Houve incremento de 5 milhões de clientes entre novos e que iniciaram
relacionamento com o BB, especialmente por meio do Banco Postal.
Em abril de 2013, o BOMPRATODOS entra em nova fase. Agora, o BB acrescenta outros
atributos, que estão em um conjunto de iniciativas denominado Cada Vez + BOMPRATODOS.
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Nesse sentido, foram definidos três pilares para excelência no relacionamento: mais transparência
nas relações, mais inclusão bancária e mais vantagens em produtos e serviços. O foco da nova fase
está na excelência e no relacionamento, buscando a qualidade do atendimento e a satisfação dos
61,3 milhões de clientes do BB.
O lançamento do novo extrato de serviços foi a principal ação dessa fase em 2013, materializando a
estratégia de transparência, reforçando a postura do BB de respeito com consumidores e de
valorização de relacionamentos maduros e duradouros, pautados pela confiança. Desde o
lançamento, foram mais de 6,6 milhões de acessos ao extrato de serviços, com 3,8 milhões de
clientes únicos.
Outras ações integrantes da fase 2013 do BOMPRATODOS:
(i)

Lançamento do novo extrato de conta corrente e da nova fatura do cartão de crédito;

(ii)

Lançamento dos novos pacotes de serviços padronizados, em atendimento à Resolução CMN
nº 4.196, de 15.03.2013 e Carta-Circular Bacen nº 3.594, de 22.04.2013;

(iii) Simplificação do portfólio de pacotes de serviços do BB, reduzindo a quantidade ofertada de
31 para 7, que inclui pacotes padronizados pelo Bacen e a Cesta Banco Postal, com objetivos
de qualificar a oferta e dar maior transparência em relação à cobrança de tarifas;
(iv) Lançamento do BB Conta de Pagamento, inovação que permitiu criar uma conta pré-paga
virtual para movimentação financeira de quem não possui conta em banco.
8.4 Reconhecimento Mundial em Sustentabilidade
BB é listado no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de NY (DJSI)
O BB foi selecionado pela primeira vez para integrar o Índice Dow Jones de Sustentabilidade da
Bolsa de Nova Iorque (DJSI) para o período 2012-2013. O anúncio foi feito no dia 13.09.2012, pela
Sustainable Asset Management (SAM), instituição suíça responsável pela avaliação do DJSI.
Trata-se de um reconhecimento internacional do mercado de capitais pelo aprimoramento das
políticas, processos e negócios em sustentabilidade. Estar integrado ao DJSI significa apresentar-se
ao mercado internacional como empresa referência mundial em desenvolvimento sustentável,
demonstrando a capacidade de criar valores sociais e ambientais ao lado de seus resultados
econômicos.
O índice é revisado anualmente com base em questionários enviados às 2.500 empresas com maior
capitalização de mercado e em informações públicas disponibilizadas em relatórios anuais e
websites de relações com investidores. São listadas as empresas com melhor desempenho em cada
um dos 24 grupos avaliados.
O BB foi listado, mais uma vez, no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de Nova Iorque
(DJSI), para o período de 2013-2014. O anúncio foi divulgado em set/2013.
A permanência do BB no DJSI é um reconhecimento do mercado à decisão do BB de incorporar a
sustentabilidade à estratégia corporativa e reflete o empenho cada vez maior da organização em prol
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de uma gestão baseada em valores sustentáveis, buscando o equilíbrio entre a geração de resultados
econômicos, a justiça social e a responsabilidade ambiental.
Manter-se listado no DJSI reforça o compromisso do BB com o país, com os acionistas e com a
perenidade da organização, na medida em que o desempenho financeiro está alinhado às melhores
práticas de governança e responsabilidade socioambiental.
BB é listado no Índice Dow Jones de Sustentabilidade Mercados Emergentes
O BB foi selecionado para integrar o novo Índice Dow Jones de Sustentabilidade Mercados
Emergentes. O anúncio foi feito no dia 21.02.2013, pela RobecoSAM Corporate Sustainability
Assessment, instituição suíça responsável pela avaliação do DJSI.
O DJSI Mercados Emergentes é o primeiro índice a avaliar mercados emergentes e surgiu a partir
do amadurecimento destes mercados e pela demanda dos investidores por um benchmark regional.
O novo índice oferece aos investidores uma ferramenta para mensurar o desempenho de empresas
reconhecidas como líderes, em comparação com seus pares, em termos de sustentabilidade
empresarial.
O novo índice utiliza os mesmos critérios de seleção do Índice Dow Jones de Sustentabilidade
Empresarial (DJSI), porém, em um universo menor de empresas concorrentes. De um total de 800
empresas de mercados emergentes elegíveis, 69 foram identificadas como líderes de
sustentabilidade em seu respectivo setor e selecionadas para adesão ao índice. Como resultado, o
DJSI Mercados Emergentes acompanha o desempenho dessas empresas líderes de 20 países em
desenvolvimento.
BB mantém-se listado
BM&FBOVESPA

no

Índice

Dow

Jones

de

Sustentabilidade

Empresarial

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi criado em dezembro de 2005 pela Bolsa e seu
desenho metodológico é responsabilidade do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP).
Esta metodologia busca avaliar de forma integrada os diferentes aspectos da sustentabilidade. Seus
objetivos são atuar como indutor de boas práticas no meio empresarial brasileiro e ser uma
referência para o investimento socialmente responsável.
O ISE reflete o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com os melhores
desempenhos em todas as dimensões do questionário. Às dimensões conhecidas como Triple
Bottom Line (Ambiental, Social e Econômico-Financeira) foram adicionadas outras quatro
dimensões: governança corporativa, geral, natureza do produto e mudanças climáticas.
É calculado pela BM&FBOVESPA em tempo real ao longo do pregão, considerando os preços dos
últimos negócios efetuados no mercado à vista. As ações integrantes do ISE são selecionadas entre
as 200 mais negociadas no pregão em termos de liquidez e ponderadas na carteira pelo valor de
mercado dos ativos disponíveis à negociação.
No dia 28.11.2013, em São Paulo, a BM&FBOVESPA anunciou a nona carteira do Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE), que vai vigorar de 06.01.2014 a 02.01.2015. A nova carteira
reúne 51 ações de 40 companhias. Elas representam 18 setores e somam R$ 1,14 trilhão em valor de
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mercado, o equivalente a 47,16% do total do valor das companhias com ações negociadas na
BM&FBOVESPA (com base no fechamento de 26.11.2013).
Das 37 empresas da carteira atual, 36 foram selecionadas também para a nova. E quatro companhias
ingressaram: Cielo, Embraer, Fleury e Klabin, trazendo para o ISE três novos setores: Serviços
Financeiros Diversos; Material de Transporte; e Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e
Diagnósticos.
O BB integrou pelo nono ano consecutivo o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da
BM&FBOVESPA.
O processo do ISE contou novamente com a Asseguração da KPMG, o que contribui para conferir
ainda mais credibilidade aos procedimentos.
Foram convidadas para participar da nova carteira as 183 companhias que detinham as 200 ações
mais líquidas da Bolsa em dezembro de 2012. Destas, 45 empresas se inscreveram para participar
do processo concorrendo ao ingresso na carteira e quatro na qualidade de treineiras, buscando se
preparar para os próximos anos.
8.5 Emissão Pública no Mercado Suíço
O BB realizou a primeira emissão pública no mercado suíço, considerada a maior operação efetuada
nesse mercado por um emissor brasileiro. Trata-se de captação de recursos anunciada e executada
em 26.11.2013, pelo valor de CHF 275 milhões (equivalente à época a USD 303.331.127,09),
cujos recursos foram recebidos pelo BB em 20.12.2013.
A captação apresenta vencimento em 20.06.2019, o que representa 5,5 anos da data de emissão e foi
realizada ao amparo do programa Global Medium Term Notes (GMTN).
A transação paga juros semestrais, sendo o primeiro em 20.06.2014 à taxa de 2,50% ao ano. Os
objetivos da captação foram:
(i)

Para gestão da liquidez no mercado externo; e

(ii)

Ampliar a diversificação da captação do BB em termos geográficos, abrangendo mercados e
investidores diferentes dos tradicionais em USD.

8.6 Negócios Internacionais
O aumento da presença do BB no exterior visa manter sua posição de referência para empresas e
indivíduos brasileiros e sul-americanos nos mercados internacionais.
Na América Latina, o Banco Patagonia, na Argentina, apresentou incremento de 21,5% em sua
carteira de crédito em dezembro/2013 em comparação com o mesmo período de 2012, em moeda
local. Em Reais, considerando os efeitos da desvalorização do Peso Argentino, a carteira de crédito
cresceu 5,0% em 12 meses. O resultado antes de impostos do Banco controlado pelo BB aumentou
56,2% na comparação anual, atingindo R$ 253 milhões, gerando um retorno sobre o patrimônio
líquido médio anualizado de 30,9%.
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Nos EUA, a carteira de clientes do Banco do Brasil Americas, que iniciou o ano com 2.400 clientes,
chegou a dezembro com 4.955, incremento de 106%. O volume de remessas recebidas aumentou
150% em comparação com o trimestre anterior, em decorrência, principalmente, dos envios da
Capes e CNPq para crédito dos cartões pré-pagos dos bolsistas de seus programas. Os produtos de
maior destaque do Banco americano controlado pelo BB são: cartão pré-pago, cartões de crédito,
cartões de débito, empréstimos, depósitos e financiamento imobiliário para residentes e não
residentes.
Na Europa, a reestruturação das plataformas tecnológica e de negócios continua em implantação.
Em 31.12.2013 foram tomadas as últimas providências para a migração das agências de Madri e
Paris para o BB AG Viena, a partir de 01.01.2014.
Na Ásia, a principal operação do BB está localizada no Japão, onde a atuação do BB está focada no
atendimento às necessidades bancárias dos nipo-brasileiros residentes, do segmento corporate, dos
nipo-peruanos e dos japoneses interessados em investimentos em reais.
Recentemente, a agência BB Tóquio inaugurou modernas e confortáveis instalações em frente ao
consulado brasileiro, para melhor atender o segmento de varejo. A nova estrutura de atendimento do
BB no Japão conta, ainda, com a primeira unidade móvel, uma pequena agência volante que cumpre
o compromisso do BB de estar cada vez mais próximo aos clientes.
A transformação do escritório de Xangai em agência aguarda aprovação final do regulador chinês.
Na nova unidade, o BB pretende oferecer consultoria financeira especializada em Brasil às
empresas chinesas com investimentos no país.
9. 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 21.04.2010, foi celebrado entre o BB 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 concretização da operação ocorreu em
12.04.2011, após autorização dos reguladores.
A transação implicou, dentre outras disposições:
(i)

Alienação do controle acionário do Banco Patagonia, representado por 366.825.016 ações, ao
BB;

(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 BB, 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
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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 BB, em cumprimento a exigências legais e contratuais a que está sujeito, realizou, em outubro de
2011, a Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”) obrigatória em razão da aquisição do
controle acionário do Banco Patagonia. Com a Oferta, o BB passou a ser titular de 424.101.958
ações ordinárias, correspondentes a 58,96% do capital social e votante;
A operação de aquisição do controle do Banco Patagonia inseriu-se no contexto de estratégia de
internacionalização do BB, cuja implementação se dá por meio do crescimento orgânico (rede
própria do BB) e inorgânico (aquisições e parcerias).
As informações sobre as projeções que subsidiaram o processo decisório para aquisição do controle
acionário do Banco Patagonia estão sujeitas a sigilo. Por esta razão, com base no Art. 5º e Art. 6º do
Decreto da Presidência da República nº 7.724, de 16.05.2012, ficarão no BB à disposição dos
órgãos reguladores e fiscalizadores para vistas.
Informações complementares sobre o Banco Patagonia, tais como identificação da empresa,
auditoria independente, descrição das atividades das subsidiárias e coligadas, posição acionária,
descrição da governança corporativa, ambiente de atuação (sistema financeiro argentino,
regulamentação do setor bancário, plano de negócios), demonstrações financeiras acompanhadas de
pareceres de auditores independentes e declaração das unidades de controle do BB sobre sua
atuação relativa ao Banco Patagonia, estão contempladas no Anexo 16.
10. Governança de Participações no Exterior – Banco do Brasil Americas
O BB assinou, em 2011, Contrato de Compra e Venda de Ações para aquisição de 100% do capital
social do EuroBank, instituição financeira norte-americana, atualmente denominada Banco do
Brasil Americas.
Em 19.01.2012, foi efetivada a conclusão da operação, compreendendo a transferência ao BB das
835.855 ações ordinárias, correspondentes à totalidade do capital social e votante do EuroBank.
A operação foi aprovada pelo Banco Central do Brasil em 09.08.2011 e pelos órgãos reguladores
norte-americanos nas seguintes datas: Federal Reserve Board (FED) em 16.12.2011, Florida Office
of Financial Regulation (OFR) em 19.10.2011. Por sua vez, o Federal Deposit Insurance Company
(FDIC), em 07.11.2011, aprovou a indicação dos nomes dos membros do Conselho de
Administração e Comitê Executivo do Banco do Brasil Americas.
Em outubro/2012, nove meses após a assunção do controle pelo BB, e sob a nova administração, o
Corporate Name e marca da instituição foram alterados de EuroBank para Banco do Brasil
Americas.
O Banco do Brasil Americas é uma sociedade de capital fechado, com sede no estado da Flórida.
Os negócios do Banco do Brasil Americas estão focados em produtos bancários para clientes
pessoas físicas e pessoas jurídicas nos mercados adjacentes às agências. Para os clientes pessoas
físicas são oferecidos serviços como financiamento imobiliário, cartões de crédito, contas correntes,
contas de poupança e certificado de depósitos. Para pessoas jurídicas, o Banco do Brasil Americas
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atua no segmento de micro e pequenas empresas, para as quais são oferecidos linhas de crédito,
empréstimos de capital de giro, financiamento de imóveis comerciais, contas bancárias e soluções
de fluxo de caixa, incluindo captação remota de cheques.
Informações complementares sobre o Banco do Brasil Americas, tais como identificação da
empresa, auditoria independente, descrição das atividades das subsidiárias e coligadas, posição
acionária, descrição da governança corporativa, ambiente de atuação (sistema financeiro dos
Estados Unidos, regulamentação do setor bancário, plano de negócios), balanço patrimonial,
demonstrativo do resultado do exercício e declaração das unidades de controle do BB sobre sua
atuação relativa ao Banco do Brasil Americas, estão contempladas no Anexo 17.
Resultados e Conclusões
O BB registrou lucro líquido de R$ 15,8 bilhões e retorno anualizado sobre o patrimônio líquido de
22,9% em 2013. O Lucro Líquido Ajustado, sem itens extraordinários, foi de R$ 10,4 bilhões no
ano, equivalente a RSPL de 15,0%. O Lucro Líquido por ação alcançou R$ 5,58 no período. O BB
manteve a prática de distribuir 40% do lucro líquido a seus acionistas (payout) e destinou R$ 6,3
bilhões em remuneração no ano.
Os ativos somaram R$ 1,3 trilhão, crescimento de 13,5% em doze meses, com retorno sobre ativos
de 1,3%, permitindo ao BB encerrar o ano como líder do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Destaque para sua atuação no crédito com 21,1% de participação de mercado. O patrimônio líquido
alcançou R$ 72,2 bilhões, incremento de 17,4% em doze meses.
O Lucro Líquido do BB em 2013 foi impulsionado principalmente pela expansão dos negócios,
contenção das despesas, assim como pelo impacto do IPO da BB Seguridade no 2º Trimestre de
2013.
A estrutura de fontes de recursos do BB apresenta maior diversificação, garantindo expansão dos
negócios. As captações comerciais do BB registraram R$ 607,2 bilhões em dezembro/2013,
evolução de 17,7% nos últimos doze meses. O destaque continua sendo o crescimento das Letras de
Crédito do Agronegócio (LCA) e Operações Compromissadas com Títulos Privados em detrimento
dos Depósitos a Prazo, o que reflete a estratégia de mudança do mix de captações do BB visando à
redução de seu custo.
Ao final 2013, o BB atingiu saldo de captações no exterior o montante de US$ 51,2 bilhões,
acréscimo de 13,7% em relação a dezembro/2012 e 3,7% sobre setembro/2013. Na comparação
anual destaque para o crescimento do interbancário, que registrou incremento de US$ 4,4 bilhões,
evolução de 40,5%.
O BB tem buscado melhorar sua eficiência operacional e produtividade mantendo rígido controle de
suas despesas administrativas, de pessoal e operacionais. O desempenho favorável das rendas de
tarifas e o controle das despesas administrativas determinaram a melhoria nos índices de cobertura.
A relação Rendas de Tarifas/Despesas de Pessoal encerrou 2013 com 136,1 ante os 133,6
apresentados no ano anterior. Já o desempenho das Rendas de Tarifas e o controle das Despesas
Administrativas determinaram a melhoria no índice que mede a cobertura das despesas
administrativas para 77,1% em 2013, ante 74,7% em 2012.
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O Índice de Eficiência em 12 meses encerrou 2013 com 44,4% ante os 43,2% apresentados no ano
anterior, devido principalmente, ao menor crescimento da margem financeira bruta em relação às
despesas administrativas.
Dentre os indicadores de produtividade, a relação Contas Correntes/Rede Própria cresceu para
2.078 em dezembro/2013, ante 1.955 no ano anterior. A tabela seguinte apresenta outros
indicadores de produtividade utilizados.
Quadro XV – Indicadores de Produtividade
dez/12 mar/13 jun/13

set/13

dez/13

Ativos por Funcionário - R$ mil

10.066

10.374

10.681

11.178

11.620

Contas Correntes/Rede Própria

1.955

1.965

1.992

2.024

2.078

Contas Correntes/Funcionários em Agências

474

425

431

442

454

Renda de Tarifas/Rede Própria - R$ mil

286

279

306

302

323

Despesa de Pessoal por Funcionário - R$ mil

37

36

37

37

42

Cart. de Créd. Ampl./Rede Própria - R$ milhões

30

31

33

34

36

Funcionários em Agências/(Ag.+Postos de Atendimento)
Fonte: Sítio eletrônico do BB / Relações com Investidores

11

12

12

12

12

O BB realizou, em abril, Oferta Pública de sua empresa de seguros, previdência e capitalização (BB
Seguridade). Foram ofertadas 675 milhões de ações, equivalentes à soma do lote inicial de 500
milhões de ações (25% do Capital Social), 100 milhões de ações em lote adicional e 75 milhões em
lote suplementar. As ações da BB Seguridade começaram a ser negociadas em bolsa no dia
29.04.2013, listadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, com o preço definido em R$ 17,00
por ação, o que gerou uma receita da operação para o BB de R$ 11,475 bilhões.
Por fim, o BB, seguindo estratégia de diversificação dos negócios, tem ampliado a atuação no
segmento de meios eletrônicos de pagamentos, notadamente no mercado de cartões. Essa estratégia
tem permitido um melhor desempenho negocial, maior eficiência operacional e um menor risco nas
operações de crédito.
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Anexo 01
Plano Plurianual (PPA)
Programas de Governo contemplando as Iniciativas, Medidas Institucionais e Ações de Investimento
sob responsabilidade do BB

_______________________________________________________________________________________________________
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PLANO PLURIANUAL
INICIATIVAS, MEDIDAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE INVESTIMENTO
SOB RESPONSABILIDADE DO BB
Os Programas de Governo contemplando as Iniciativas, Medidas Institucionais e Ações de
Investimento de responsabilidade do BB são os seguintes:
nº
0781

0807

Programa
Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Instituições
Financeiras Oficiais Federais*

nº

Iniciativa/Medida/Ação

3252

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário¹

4106

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento¹

3286

Instalação de Bens Imóveis¹

4101
Gestão e Manutenção de
Infraestrutura de Empresas Estatais 4102
Federais*
4103
02EK

2014

Agropecuária Sustentável,
Abastecimento e Comercialização

02EL
02WK
02XJ

2024

Comércio Exterior

03A5

2029

035X
Desenvolvimento Regional,
Territorial Sustentável e Economia 036C
Solidária
036M

2039

Gestão da Política Econômica e
Estabilidade do Sistema Financeiro 04FF
Nacional

2044

Autonomia e Emancipação da
Juventude

043T

2047

Micro e Pequenas Empresas

03FD

2052

Pesca e Aquicultura

0263

2055

Desenvolvimento Produtivo

03IT

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis¹
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos,
Máquinas e Equipamentos¹
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento¹
Concessão de crédito ao médio produtor rural – Programa
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP)²
Concessão de crédito aos produtores rurais - Bancos
Públicos²
Concessão de crédito à Agricultura de Baixa Emissão de
Carbono²
Concessão de crédito às Cooperativas e Associações - Bancos
Públicos²
Capacitação de empresários, gestores públicos e profissionais
de comércio exterior³
Aplicações dos Fundos Constitucionais de Financiamento
(FCO)²
Desenvolvimento de Sistema de Gestão do Conhecimento e
de monitoramento e avaliação em APLs³
Promover a construção e a consolidação da Política Nacional
de Arranjos Produtivos Locais³
Realização de negócios sociais junto aos beneficiários da
estratégia negocial Desenvolvimento Regional Sustentável
(DRS)3
Coordenar a operacionalização das ações do Plano Nacional
de Aprendizagem Profissional (PNAP) – Programa Aprendiz
BB²
Disponibilização de linhas de crédito para micro e pequenas
empresas, inclusive as artesanais e as organizadas em APLs,
e a empreendedores individuais²
Concessão de crédito aos pescadores e aquicultores²
Desenvolvimento de redes de empresas, consórcios, e
cooperativas de produção, promoção, crédito e/ou
comercialização nos APLs³
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nº

Programa

2067

Resíduos Sólidos

2071

Trabalho, Emprego e Renda

nº

00ZE

Iniciativa/Medida/Ação
Apoio e fomento às associações, cooperativas e redes de
cooperação de catadores de materiais recicláveis por meio de
formação, assessoria técnica, infraestrutura e logística em
unidades de coleta, triagem, processamento e comercialização
de resíduos³

010I

Fortalecimento da Gestão Local dos Resíduos Sólidos³

04FT

Fomentar a concessão de financiamento de microcrédito
produtivo orientado²

* Programas de Gestão, Manutenção e Serviços
¹ Ações de Investimentos Fixos
² Iniciativas
³ Medidas Institucionais
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AÇÕES DE INVESTIMENTO
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Clientes Pessoas Físicas (Direc).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa

Número

Nome
Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras
Oficiais Federais
Criar novos pontos de atendimento bancário para aumentar a base de
clientes e facilitar o acesso ao crédito e a serviços bancários

781

Objetivo
Ação de
Investimento
Finalidade
Descrição

3252

Instalação de pontos de atendimento bancário

Criar novos pontos de atendimento bancário para aumentar a base de clientes e facilitar o acesso
ao crédito e a serviços bancários
Instalação de pontos de atendimento bancário

Análise situacional:
O investimento destina-se à criação e instalação de agências e postos de atendimento (unidades
subordinadas), visando incrementar a capacidade de atendimento, ampliar a base de negócios e
conquistar novos mercados.
Os norteadores observados na aprovação dos novos pontos em 2012 continuaram vigentes para a
definição de priorização em 2013: (i) potencial da região (pólos industriais, agropecuários e/ou de
serviços); (ii) cidades sedes de eventos internacionais (ex: Copa do Mundo e Olimpíadas); (iii)
estratégias de investimentos de grandes projetos de infraestrutura; (iv) regiões/praças onde o BB
processa a folha de pagamento de grande parcela dos servidores públicos; (v) oportunidades
eminentes por conta da Livre Opção Bancária; (vi) posicionamento da concorrência.
O montante de R$ 429.059.183,00 foi previsto para instalação de pontos de atendimento em
diversas Unidades Federativas - UF.
Em 2013, o crescimento da rede física priorizou a conclusão da instalação de pontos aprovados em
anos anteriores, especialmente em áreas que proporcionem maior conveniência (shoppings,
aeroportos, metrôs e outros locais com grande circulação de pessoas).
Do total aprovado, foram imobilizados R$ 132.399.266,00 milhões (Fonte: Dirco).
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Meta Reprogramada 2013
nihil
% Execução
Fonte: Intranet do BB / Orçamento de Investimento em Ativo Fixo (ORF)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013¹
¹ Caso a meta tenha sido reprogramada, substituir pelo valor da Meta Reprogramada 2013
Valor R$

Meta Planejada 2013
429.059.183,00

Executado 2013
132.399.266,00
30,86%

Recursos Físicos

Plano Elaborado

Meta Inicial (Qtde)

Realizado (Qtde)

899
% Execução

368
40,93%

Solicitação de
Reprogramação
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Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
Em 2013 houve imobilização de 30,86% da meta financeira programada e 40,93% da meta física.
Dos 899 eventos de expansão da rede de atendimento previstos para o ano de 2013, 368 iniciaram
suas atividades.
A execução orçamentária foi impactada por situações que retardaram o início de alguns projetos,
tais como: dificuldades no processo de contratação de fornecedores e prestadores de serviço; baixo
interesse dos fornecedores em executar obras em regiões de difícil acesso; e, atrasos e imprevistos
estruturais no andamento das obras (problemas na entrega de materiais e equipamentos, dificuldade
na contratação de mão de obra, obras realizadas com a agência em funcionamento e restrição de
horário de trabalho).
Outro fator foi a dificuldade de encontrar imóveis com estrutura adequada para funcionamento de
uma dependência bancária, o que impacta a prospecção e contratação dos imóveis.
Conforme o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), incluímos quadros com
valores e justificativas por UF:
UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

AC

Prevista

11

3.051.862,00

Realizada

2

2.641.058,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014. Os projetos
concluídos foram de grande porte, com alto impacto
orçamentário

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

AL

Prevista

12

5.281.790,00

Realizada

7

253.520,00

Do ponto de vista financeiro, dois importantes fatores
contribuíram para dificultar a execução total do
orçamento previsto: (i) parte do investimento para
abertura dos pontos em 2013 será imobilizado em
2014 (iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014) e (ii) parcerias com órgãos
públicos locais ou investidores reduziram o
investimento para alguns pontos, em razão de a
negociação incluir parte/totalidade da obra efetuada
pelo ente público/proprietário do imóvel

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

AP

Prevista

14

6.043.680,00

Realizada

2

3.509.245,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014. Os projetos
concluídos foram de grande porte, com alto impacto
orçamentário
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UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

AM

Prevista

17

7.951.357,00

Realizada

3

5.093.624,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014. Os projetos
concluídos foram de grande porte, com alto impacto
orçamentário

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

BA

Prevista

43

11.901.460,00

Realizada

15

3.911.759,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como Postos de Atendimentos Eletrônicos (PAE)

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

CE

Prevista

32

11.340.564,00

Realizada

24

3.445.748,00

Do ponto de vista financeiro, dois importantes fatores
contribuíram para dificultar a execução total do
orçamento previsto: (i) parte do investimento para
abertura dos pontos em 2013 será imobilizado em
2014 (iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014) e (ii) parcerias com órgãos
públicos locais ou investidores reduziram o
investimento para alguns pontos, em razão de a
negociação incluir parte/totalidade da obra efetuada
pelo ente público/proprietário do imóvel. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como postos de atendimentos eletrônicos (PAE)

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

DF

Prevista

37

12.445.511,00

Realizada

18

9.876.974,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014. Os projetos
concluídos foram de grande porte, com alto impacto
orçamentário

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

ES

Prevista

33

9.078.667,00

Realizada

11

1.964.748,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como postos de atendimentos eletrônicos (PAE)
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UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

GO

Prevista

38

17.577.587,00

Realizada

10

2.664.415,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

MA

Prevista

18

9.202.974,00

Realizada

9

3.223.785,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

MT

Prevista

47

15.259.647,00

Realizada

14

1.967.061,00

Do ponto de vista financeiro, dois importantes fatores
contribuíram para dificultar a execução total do
orçamento previsto: (i) parte do investimento para
abertura dos pontos em 2013 será imobilizado em
2014 (iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014) e (ii) parcerias com órgãos
públicos locais ou investidores reduziram o
investimento para alguns pontos, em razão de a
negociação incluir parte/totalidade da obra efetuada
pelo ente público/proprietário do imóvel

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

MS

Prevista

13

2.151.974,00

Realizada

3

2.120.558,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014. Os projetos
concluídos foram de grande porte, com alto impacto
orçamentário

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

MG

Prevista

69

48.050.655,00

Realizada

22

9.900.478,00

Do ponto de vista financeiro, dois importantes fatores
contribuíram para dificultar a execução total do
orçamento previsto: (i) parte do investimento para
abertura dos pontos em 2013 será imobilizado em
2014 (iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014) e (ii) parcerias com órgãos
públicos locais ou investidores reduziram o
investimento para alguns pontos, em razão de a
negociação incluir parte/totalidade da obra efetuada
pelo ente público/proprietário do imóvel
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UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

PA

Prevista

42

17.157.316,00

Realizada

15

3.876.176,00

Do ponto de vista financeiro, dois importantes fatores
contribuíram para dificultar a execução total do
orçamento previsto: (i) parte do investimento para
abertura dos pontos em 2013 será imobilizado em
2014 (iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014) e (ii) parcerias com órgãos
públicos locais ou investidores reduziram o
investimento para alguns pontos, em razão de a
negociação incluir parte/totalidade da obra efetuada
pelo ente público/proprietário do imóvel. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como postos de atendimentos eletrônicos (PAE)

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

PB

Prevista

17

5.031.367,00

Realizada

10

4.649.850,00

Parte do investimento para abertura dos pontos
iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014. Os projetos concluídos foram os de
grande porte, com maior impacto orçamentário

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

PR

Prevista

43

23.475.336,00

Realizada

24

8.495.241,00

Do ponto de vista financeiro, dois importantes fatores
contribuíram para dificultar a execução total do
orçamento previsto: (i) parte do investimento para
abertura dos pontos em 2013 será imobilizado em
2014 (iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014) e (ii) parcerias com órgãos
públicos locais ou investidores reduziram o
investimento para alguns pontos, em razão de a
negociação incluir parte/totalidade da obra efetuada
pelo ente público/proprietário do imóvel. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como postos de atendimentos eletrônicos (PAE)
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UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

PE

Prevista

21

7.578.330,00

Realizada

12

4.128.016,00

Do ponto de vista financeiro, dois importantes fatores
contribuíram para dificultar a execução total do
orçamento previsto: (i) parte do investimento para
abertura dos pontos em 2013 será imobilizado em
2014 (iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014) e (ii) parcerias com órgãos
públicos locais ou investidores reduziram o
investimento para alguns pontos, em razão de a
negociação incluir parte/totalidade da obra efetuada
pelo ente público/proprietário do imóvel. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como postos de atendimentos eletrônicos (PAE)

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

PI

Prevista

9

1.226.715,00

Realizada

18

1.003.654,00

Parte trata-se de projetos finalizados em 2012, porém
inaugurados em 2013, em sua maioria, Postos de
Atendimento Eletrônico, que possuem baixo custo de
instalação. Do ponto de vista financeiro, parcerias
com as prefeituras/órgãos públicos locais reduziram o
investimento inicialmente previsto para alguns
pontos, em razão de a negociação incluir
parte/totalidade da obra efetuada pelo ente público

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

RJ

Prevista

98

60.296.100,00

Realizada

52

21.517.077,00

Do ponto de vista financeiro, dois importantes fatores
contribuíram para dificultar a execução total do
orçamento previsto: (i) parte do investimento para
abertura dos pontos em 2013 será imobilizado em
2014 (iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014) e (ii) parcerias com órgãos
públicos locais ou investidores reduziram o
investimento para alguns pontos, em razão de a
negociação incluir parte/totalidade da obra efetuada
pelo ente público/proprietário do imóvel. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como postos de atendimentos eletrônicos (PAE)

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

RN

Prevista

17

8.927.491,00

Realizada

4

2.969.430,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014
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UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

RS

Prevista

52

26.666.801,00

Realizada

18

7.745.424,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como postos de atendimentos eletrônicos (PAE)

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

RO

Prevista

12

6.679.794,00

Realizada

10

2.091.488,00

Do ponto de vista financeiro, dois importantes fatores
contribuíram para dificultar a execução total do
orçamento previsto: (i) parte do investimento para
abertura dos pontos em 2013 será imobilizado em
2014 (iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014) e (ii) parcerias com órgãos
públicos locais ou investidores reduziram o
investimento para alguns pontos, em razão de a
negociação incluir parte/totalidade da obra efetuada
pelo ente público/proprietário do imóvel. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como postos de atendimentos eletrônicos (PAE)

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

RR

Prevista

10

1.706.168,00

Realizada

8

339.867,00

Do ponto de vista financeiro, dois importantes fatores
contribuíram para dificultar a execução total do
orçamento previsto: (i) parte do investimento para
abertura dos pontos em 2013 será imobilizado em
2014 (iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014) e (ii) parcerias com órgãos
públicos locais ou investidores reduziram o
investimento para alguns pontos, em razão de a
negociação incluir parte/totalidade da obra efetuada
pelo ente público/proprietário do imóvel. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como postos de atendimentos eletrônicos (PAE)

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

SC

Prevista

30

8.321.382,00

Realizada

5

1.098.476,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014.
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UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

SE

Prevista

13

4.622.238,00

Realizada

3

1.505.705,00

Os projetos concluídos foram os de grande porte, com
maior impacto orçamentário. Outros projetos, também
de grande porte, iniciaram execução em 2013 mas sua
conclusão ocorrerá em 2014

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

SP

Prevista

141

95.194.221,00

Realizada

44

22.339.846,00

Do ponto de vista financeiro, dois importantes fatores
contribuíram para dificultar a execução total do
orçamento previsto: (i) parte do investimento para
abertura dos pontos em 2013 será imobilizado em
2014 (iniciaram execução em 2013 mas sua conclusão
ocorrerá em 2014) e (ii) parcerias com órgãos
públicos locais ou investidores reduziram o
investimento para alguns pontos, em razão de a
negociação incluir parte/totalidade da obra efetuada
pelo ente público/proprietário do imóvel. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como postos de atendimentos eletrônicos (PAE)

UF

Dotação

Físico

Financeiro

Justificativa

TO

Prevista

10

2.838.196,00

Realizada

5

66.043,00

Do ponto de vista financeiro, parte do investimento
para abertura dos pontos iniciaram execução em 2013
mas sua conclusão ocorrerá em 2014. Foram
concluídas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais
como postos de atendimentos eletrônicos (PAE)

Dotação

Físico

Financeiro

Prevista

899

429.059.183,00

Realizada

368

132.399.266,00
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AÇÕES DE INVESTIMENTO
Unidade responsável:
BB / Diretoria de Clientes Pessoas Físicas (Direc).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa

Número
781

Objetivo

-

Ação de
Investimento

4106

Finalidade
Descrição

Nome
Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições
Financeiras Oficiais Federais
Manter a infraestrutura de atendimento do BB em condições
satisfatórias
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Manter a infraestrutura de atendimento do BB em condições satisfatórias de utilização por
clientes e funcionários
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Análise situacional:
Adequações na rede de dependências BB, por meio de reforma, ampliação ou relocalização, com a
finalidade de obter o dimensionamento necessário, atender às expectativas do cliente, cumprir
normas legais ou ainda para dar segurança a clientes, funcionários e patrimônio do Banco ou de
terceiros sob a responsabilidade do Banco.
O incremento da base de correntistas nos últimos anos e modificações constantes no mercado
interno de uma praça ou microrregião podem causar impacto no funcionamento das dependências e
acarretar necessidades de ajustes na capacidade de atendimento das agências.
Além disso, a implantação do novo modelo de segmentação e de encarteiramento de clientes BB, a
nova ambiência das agências e testes de conceitos de atendimento também são indutores de
adequações físicas.
Existe, também, a necessidade de realização de adequações de menor vulto em agências e unidades
subordinadas visando atender: substituições de sinalização em agências, adequações de leiaute,
adequações às leis e normas externas (ex.: acessibilidade) e relocalizar salas de auto-atendimento e
unidades subordinadas, para garantir posicionamento.
O investimento para manutenção dos pontos de atendimento BB aprovado para 2013 foi de
R$ 1.448.136.683,00. Desse total, foram imobilizados R$ 729.029.075,00 (Fonte: Dirco).
Em 2013 foram concluídas 275 obras, sendo 92 reformas e 69 relocalizações de agências, além de
114 intervenções de menor vulto (fonte PGI e arquivo “Entregas 2013” Origem Dinop/Dipat - 1
Consulta em 14/01/2014 - 2 Recebido em 14/01/2014).
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Valor R$

Meta Planejada 2013
1.448.136.683,00

Meta Reprogramada 2013
nihil
% Execução

Executado 2013
729.029.075,00
50,34%

Fonte: BB / Diretoria de Controladoria (Dirco)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013
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Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
Em 2013, houve imobilização de 50,34% do valor orçado. Esse índice de imobilização ocorreu
devido à adoção de medidas visando obter ganho de eficiência, como execução das obras pelos
proprietários dos imóveis/terrenos (modelo investidor turned key), estruturação de captação dos
imóveis através do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) e adequação nas especificações
priorizando obras de agências e postos de atendimento de pequeno e médio porte.
As execuções sofrem impacto de situações que retardam o início de alguns projetos, como
dificuldades no processo de contratação de fornecedores e prestadores de serviço, muito em função
dos ritos estabelecidos nas licitações, com eventuais interposições de recursos previstos em lei,
acionamento parcial das Atas de Registro de Preços para aquisição de recursos de TI e baixo
interesse dos fornecedores em executar obras em regiões de difícil acesso.
Em função de tudo isso, entendemos que a execução orçamentária apresentou-se, ao final do ano,
em patamar próximo do ideal.

________________________________________________________________________________________________________________________

Relatório de Gestão – BB – 2013

12

Banco do Brasil S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

AÇÕES DE INVESTIMENTO
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações (Dinop).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa
Ação de
Investimento
Finalidade
Descrição

Número
807

Nome
Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

3286

Instalação de Bens Imóveis

Instalação de Bens Imóveis
Construção, ampliação, aquisição ou instalação de imóveis de uso da administração, bem como
das atividades de apoio à área operacional. Dotar a área administrativa de condições necessárias
para prestar adequado suporte à área operacional

Análise Situacional e Justificativas de Discrepâncias entre Planejado e Realizado:
O objetivo da ação de investimento é a construção de um edifício com cerca de 4.000 m2 para
instalação de diversas dependências do BB em Palmas (TO).
Os projetos haviam sido elaborados no ano de 2012 e o procedimento licitatório foi realizado em
2013, porém devido à interposição de recursos e à complexidade das análises técnicas necessárias
para a concorrência, o início da obra acabou sendo postergado e o contrato só veio a ser assinado no
final desse período, o que não permitiu a imobilização dos recursos alocados. Salientamos, porém,
que a referida obra encontra-se em andamento normal.
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Meta Reprogramada 2013
nihil
% Execução
Fonte: BB / Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações (Dinop)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013
Valor R$

Meta Planejada 2013
2.600.000,00

Executado 2013
0,00
0,00%
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AÇÕES DE INVESTIMENTO
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações (Dinop).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa
Ação de
Investimento
Finalidade
Descrição

Número
807

Nome
Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

4101

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

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
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

Análise situacional:
O objetivo da ação é o de manter em plenas condições de funcionamento os imóveis de uso do BB,
sejam da Rede de Atendimento ou da Rede de Apoio. Para tanto, são executadas obras de
conservação predial e de modernização de equipamentos. A conservação predial inclui reformas
como troca de carpetes, impermeabilização de coberturas, manutenção de fachadas, manutenção das
instalações, alterações de leiaute, entre outras. A modernização de equipamentos prediais abrange o
sistema de ar condicionado, elevador, nobreaks, grupo gerador de emergência e subestação de
energia.
Com a execução das obras planejadas, foram atingidos os objetivos de manutenção das condições
de funcionamento dos prédios e dependências, proporcionando boas condições físicas de trabalho
para os funcionários e possibilitando um melhor atendimento aos clientes e à sociedade.
Sabe-se, conforme histórico da utilização dos recursos, que nem todos os contratos formalizados
obtêm êxito em seu cumprimento, conforme justificativas a seguir. A execução orçamentária no ano
de 2013 atingiu 83,67% da dotação atual, percentual compatível com os anos anteriores.
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Meta Reprogramada 2013
nihil
% Execução
Fonte: BB / Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações (Dinop)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013
Valor R$

Meta Planejada 2013
241.919.199,00

Executado 2013
202.403.592,90
83,67%

Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
Com um montante realizado de 83,67% do estimado, o Banco atingiu a finalidade de manter em
plenas condições de funcionamento os imóveis de uso. Ainda assim, elencamos as razões do não
atingimento de um índice maior de realização:
(i)
(ii)

Problemas durante os procedimentos licitatórios para contratação das obras (interposição de
recursos);
Atrasos e imprevistos no andamento das obras (problemas na entrega de materiais e
equipamentos, dificuldade na contratação de mão de obra, obras realizadas com a agência em
funcionamento e restrição de horário de trabalho);
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(iii) Não cumprimento do objeto contratado pelas empresas (desinteresse em assinar o contrato,
abandono de obra e problemas financeiros).
Para mitigar alguns dos riscos, o Banco procurou antecipar o planejamento e a execução das etapas
que não envolviam orçamento diretamente, principalmente na preparação das licitações, efetuando
um diagnóstico das necessidades das dependências, de forma a otimizar a programação das
contratações vindouras.
Para uma melhor gestão, os eventos foram agrupados com base em suas características:
Conservação Predial conforme o Índice de Degradação (ID) do imóvel, Modernização de
Carenagens existentes entre os terminais de autoatendimento, Modernização de Sala Online,
Eventos Emergenciais (explosões por assalto, enchentes etc.), Modernização da Sinalização Externa
(letreiro, totem e medalhão) etc.
Dessa forma, as demandas foram reunidas por especificidade, o que permitiu uma maior
especialização da equipe responsável pela elaboração dos objetos a serem contratados, reduzindo
assim a possibilidade de interposição de recursos durante os procedimentos licitatórios, que foram
realizados em lotes engendrados de forma a evitar a falta de interessados para as regiões de difícil
acesso.
As obras em dependências em funcionamento, contratadas pelo Banco, tiveram sua programação
definida em conjunto com o respectivo gestor da unidade, de modo a evitar maiores transtornos aos
clientes e funcionários, respeitando as devidas condições de trabalho e de atendimento,
minimizando as ocorrências de paralisação de tais intervenções.
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AÇÕES DE INVESTIMENTO
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações (Dinop).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa
Ação de
Investimento
Finalidade
Descrição

Número
807

Nome
Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
4102
Equipamentos
Realizar despesas com manutenção e obras de adequação nos bens móveis, veículos, máquinas e
equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários
Realização de serviços de manutenção e adequação nos bens móveis, veículos, máquinas e
equipamentos de propriedade das empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado

Análise situacional:
O objetivo da ação é o de manter em plenas condições de funcionamento as dependências do BB,
sejam da Rede de Atendimento ou da Rede de Apoio. Para tanto, são substituídos por desgaste,
obsoletismo ou depredação itens de mobiliário, equipamentos de segurança, utensílios e
equipamentos de uso. A previsão da demanda é baseada no histórico de investimentos realizados
nos anos anteriores, considerando ainda o crescimento da rede.
Com o atendimento às demandas de renovação do mobiliário, equipamentos e utensílios, além das
emergenciais decorrentes de sinistros, efetivou-se o objetivo de executar a manutenção das
dependências do Banco, proporcionando boas condições físicas de trabalho para o quadro funcional
e o consequente melhor atendimento a clientes e à sociedade.
Sabe-se, conforme histórico da utilização dos recursos, que há uma margem de imprevisibilidade
nas demandas decorrentes de manutenção de dependências. Visando reduzir essa margem, a gestão
dessa ação foi estrategicamente transferida para áreas responsáveis pela modelagem dos padrões de
ambiência (arquitetura/design) das dependências do BB, possibilitando assim a verticalização de
todo o processo e permitindo, no que tange a mobiliário e equipamentos, uma visão global dos
procedimentos.
A execução orçamentária no ano de 2013 atingiu 62,59% da dotação atual, percentual satisfatório,
tendo em vista que o início efetivo da utilização dos recursos do Projeto de maior peso na Ação em
questão foi no mês de junho, em face da mudança de estratégia acima citada.
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Meta Planejada 2013
87.448.896,00

Meta Reprogramada 2013
Executado 2013
nihil
54.737.214,00
% Execução
62,59%
Fonte: BB / Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações (Dinop) / Divisão Suprimento de Padrões de Ambiência e
Mobiliários (Disae)
Descrição do indicador: Valor executado 2013 / Meta Planejada 2013

Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
A estratégia estabelecida pela nova gestão da presente ação incluiu diversos critérios para controle
da utilização dos recursos, evitando o desperdício na compra de itens duplicados ou que pudessem
ser substituídos por especificações econômica e ambientalmente mais eficientes.
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O não alcance de um melhor índice deve-se, principalmente a:
(i)

Problemas nos procedimentos de licitações (eventuais interposições de recursos previstos em
lei, não homologação de protótipos, desclassificação de fornecedores e licitações mal
sucedidas);
(ii) Atrasos e imprevistos no andamento das obras, com a consequente impossibilidade de entrega
dos bens correspondentes;
(iii) Margem financeira gerada no processo de compra (pregão), em decorrência de obtenção de
preço abaixo do valor previsto, gerando valores não imobilizados;
(iv) Descumprimento dos prazos contratuais de entrega dos bens por parte dos fornecedores.
Com esse resultado, foram revisitadas as estratégias de mitigação e projetadas ações que podem
culminar em uma utilização mais eficaz dos valores dos próximos exercícios:
(i)

Aprimoramento das especificações dos itens a serem licitados, ampliando o espectro de
concorrentes e do controle de qualidade;
(ii) Criação de indicadores de controle interno das entregas dos bens adquiridos, possibilitando
refinar as estratégias de logística de fornecimento;
(iii) Ações de capacitação em gestão de projetos;
(iv) Elaboração de atas de registro de preços com maior abrangência geográfica que permitem
maior flexibilidade de fornecimento diante dos imprevistos;
(v) Elaboração de treinamentos internos de multiplicam conhecimento sobre a execução do
orçamento, pensando na rotatividade de funcionários que exercem essas funções.
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AÇÕES DE INVESTIMENTO
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Tecnologia (Ditec).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa

Número
807

Nome
Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Realizar despesas com manutenção, 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

Objetivo

-

Ação de
Investimento

4103

Descrição

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

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento

Análise situacional:
O BB investe em “Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento” com o objetivo de agregar agilidade, flexibilidade, inovação e confiabilidade
às soluções de TI, fundamentais para sustentação das necessidades Corporativas e crescentes
demandas das áreas de Negócio.
Neste ano, houve investimento superior a R$ 431 milhões em manutenção e atualização do parque
tecnológico, da infraestrutura de processamento e armazenamento, tanto no ambiente central como
no distribuído, em soluções para melhoria do gerenciamento e integração das ferramentas de TI, em
soluções de negócio, informações gerenciais e redes e telecomunicações.
Em 2012, devido à possibilidade de ganhos expressivos no processo de negociação, houve
antecipação de movimento referente à Atualização e Expansão do Ambiente de Processamento
(CCT I) e Processamento Mainframe para o Novo Datacenter do BB (CCT II). Tal processo
envolveu recursos na ordem de R$ 117 milhões, com ganhos de R$ 33,8 milhões no referido
período.
Já em 2013, houve a elaboração do Programa de Otimização de Recursos de TI com o objetivo de
reavaliar as necessidades de TI a fim de obter ganhos de eficiência e produtividade. A partir desse
Programa, foi possível, por exemplo, agrupar por afinidade e similaridade serviços no ambiente
High-End (ambiente de processamento dos sistemas corporativos de apoio à tomada de decisão) e,
com isso postergar investimentos na ordem de R$ 143 milhões. Além disso, houve margem
financeira superior a R$ 34 milhões decorrente de obtenção de preços abaixo do valor previsto no
processo licitatório (pregão).
Caso os movimentos expostos acima tivessem ocorrido no ano de 2013, o nível de realização do
orçamento seria de aproximadamente R$ 759 milhões, ou seja, superior a 85%. Contudo, o elevado
nível de realização não refletiria os benefícios gerados no ano corrente.
Dessa forma, para manter o contínuo funcionamento da Empresa, com a conservação, reposição e
atualização dos bens existentes, destacamos os seguintes investimentos: expansão da capacidade de
processamento (servidores) e armazenamento (subsistemas de discos); produtos básicos de TI
destinados à automação bancária e de escritório – Terminal de Múltipla Função (TMF), switches,
scanners, notebooks, Terminal de Central de Atendimento (TCAT); Produtos de gerenciamento e
automação do ambiente Mainframe; sistema de telefonia de pequeno, médio e grande porte;
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elementos de ativos de rede; expansão da capacidade de conectividade; sistemas de
videoconferência e expansão do software de modelagem de subsistemas de discos.
Entre os investimentos voltados ao avanço da Empresa em direção aos objetivos estabelecidos em
sua estratégia, como melhoria da produtividade e ampliação da inteligência nos negócios, ações de
inovação, perspectiva de crescimento, atendimento de exigências legais e de conformidade,
destacamos: processamento mainframe para o novo Datacenter do BB; soluções de hardware e
software para rede; equipamentos de automação de escritório para atendimento às necessidades do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Expansão da solução de
conectividade de rede estruturada; Implantação do Ambiente de Appliance CRM – Solução de
monitoração e interação em tempo real; Aquisição de solução de transporte ótico utilizando
tecnologia Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM); Fitoteca Automatizada - Plataforma
Mainframe; Rede de Conexão CCT - Datacenter Capital Digital; Nova Solução de Voz para a
Direção Geral no Rio de Janeiro; Aquisição de solução para otimização do processamento Batch
(mainframe); Solução Corporativa de TI para Gestão Integrada de Processos, Riscos e Controles;
Software para Gerenciamento Automático de Fitoteca Automatizada Mainframe; Solução Integrada
de Software para Gestão de Risco de Crédito (Basileia II); e Plataforma de Cobrança - Atualização
da ferramenta CACs; Integração de Aplicativos para o Ambiente z-Linux (novo ambiente para
Plataforma Mainframe).
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Meta Reprogramada 2013
nihil
% Execução
Fonte: BB / Diretoria de Tecnologia (Ditec) – Posição ORF de janeiro/2014
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013
Valor R$

Meta Planejada 2013
887.483.420,96

Executado 2013
431.291.571,96
48,60%

Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
A não realização integral do orçamento conforme planejado ocorreu devido a:
(i)

Otimização dos recursos disponíveis no ambiente de processamento e armazenamento – HighEnd, que possibilitou a postergação das aquisições dos investimentos previstos;
(ii) Ganhos de negociação decorrentes da antecipação de movimentos referente à atualização e
expansão do ambiente de processamento e armazenamento - Mainframe para o Novo
Datacenter; e
(iii) Margem financeira gerada em processos de compra, em decorrência de economias nos
respectivos processos.
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INICIATIVAS
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Agronegócios (Dirag).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa

Número
2014

Objetivo

0618

Iniciativa

02EK

Finalidade
Descrição

Nome
Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização
Ampliar a disponibilidade e o acesso aos recursos do crédito rural
oficial e a outras fontes de financiamento da produção, visando ao
aumento da produtividade, à adoção de sistemas produtivos
sustentáveis e ao fortalecimento socioeconômico do setor
agropecuário
Concessão de crédito ao médio produtor rural - Programa Nacional de
Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP)

Concessão de crédito ao médio produtor rural - Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor
Rural (PRONAMP)
PRONAMP - Concessão de crédito pelo BB
Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural - Resolução do Banco Central do Brasil
nº3.987, de 30/06/2011, exceto Cooperativas

Análise situacional:
O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP) objetiva promover o
desenvolvimento das atividades rurais dos médios produtores e proporcionar o aumento da renda e a
geração de emprego no campo.
O BB é líder na contratação de operações de crédito no âmbito do Programa, respondendo por 82%
dos financiamentos concedidos na safra 2012/2013, conforme dados do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Para a safra 2013/2014, compreendida no período de julho/2013 a junho/2014, o Governo Federal
ampliou a oferta de recursos e promoveu alterações relacionadas à elevação do teto de recursos
controlados por tomador, elevação do limite de renda para enquadramento e a redução dos encargos
financeiros, tornando o Programa ainda mais atrativo.
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Valor R$

Meta Planejada 2013
3.850.000.000,00

Meta Reprogramada 2013
7.750.000.000,00
% Execução

Executado 2013
10.792.235.000,00
139,25%

Fonte: BB / Diretoria de Agronegócios (Dirag)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013

Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
A superação da meta, em 39,25%, retrata as alterações promovidas pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), para a safra 2013/2014, como o incremento da renda bruta agropecuária, para o
enquadramento no Pronamp, bem como a elevação do teto de financiamento, além da parceria do
BB com o Governo Federal, visando ampliar o atendimento aos produtores rurais e,
consequentemente, incrementar a atividade rural no País.
O resultado decorre também do compromisso do BB com o desenvolvimento dos médios
produtores, por meio da implementação de ações de apoio ao setor e do incremento dos
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financiamentos destinados às despesas de custeio e aos investimentos destinados à implantação,
ampliação e modernização dos sistemas produtivos das propriedades rurais.
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INICIATIVAS
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Agronegócios (Dirag).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa
Objetivo
Iniciativa
Finalidade
Descrição

Número
2014

Nome
Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização
Ampliar a disponibilidade e o acesso aos recursos do crédito rural
oficial e a outras fontes de financiamento da produção, visando ao
0618
aumento da produtividade, à adoção de sistemas produtivos
sustentáveis e ao fortalecimento socioeconômico do setor
agropecuário
02EL
Concessão de crédito aos produtores rurais – Bancos Públicos
Concessão de crédito aos produtores rurais – Bancos Públicos
Concessão de crédito aos produtores rurais pelo BB, exceto operações com Cooperativas, Linha
ABC BB, Linhas BNDES/Finame, Operações com Recursos da União, Pronamp, Agroindustrial
e Pronaf

Análise situacional:
O BB 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 BB 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 ao produtor rural; estímulo à utilização de mecanismos
mitigadores de riscos de preço e produção; aprimoramento do processo de crédito e treinamento de
funcionários.
Apoiando o agronegócio brasileiro em todas as etapas das cadeias produtivas, o BB mantém-se
historicamente como o principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, contribuindo de forma
expressiva para o suprimento da demanda de crédito do segmento. Conforme dados do Sistema
Nacional de Crédito Rural (SNCR), o BB detém 65,2% dos financiamentos destinados ao setor em
setembro/2013.
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Valor R$

Meta Planejada 2013
22.000.000.000,00

Meta Reprogramada 2013
35.750.000.000,00
% Execução

Executado 2013
35.774.269.000,00
100,07%

Fonte: BB / Diretoria de Agronegócios (Dirag)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013

Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
Sem discrepâncias.
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INICIATIVAS
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Agronegócios (Dirag).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa

Objetivo

Iniciativa
Finalidade
Descrição

Número
2014

Nome
Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização
Implementar e monitorar as ações do Plano de Desenvolvimento da
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC), visando a
mitigação dos gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos diretos e
0743
indiretos das mudanças climáticas, de forma a aumentar a resiliência e
eficiência das unidades e dos sistemas produtivos agropecuários
(Decreto nº 7390/2010, Art. 6º, § 1º)
02WK
Concessão de crédito à Agricultura de Baixa Emissão de Carbono
Linhas de crédito do BB para financiamento da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono
(ABC)
Concessão de crédito para financiamento da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC)
pelo BB, exceto operações com recursos BNDES e Orçamento Geral da União (OGU)

Análise situacional:
O Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC) objetiva financiar sistemas sustentáveis de
produção agropecuária, com capacidade reconhecida de reduzir/sequestrar emissões de Gases de
Efeito Estufa (GEE) e promover a produção de vegetação/biomassa, a produção de alimentos e a
preservação do meio ambiente.
O BB é líder na contratação das operações de crédito do Programa ABC, respondendo por 88% dos
financiamentos concedidos na safra 2012/13, conforme dados do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Para a safra 2013/2014, compreendida no período de julho/2013 a junho/2014, o compromisso do
BB é incrementar os financiamentos concedidos no âmbito do Programa, observando os limites
previstos para o ciclo, a demanda de mercado e as regras/normativos do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central.
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Valor R$

Meta Planejada 2013
900.000.000,00

Meta Reprogramada 2013
1.650.000.000,00
% Execução

Executado 2013
2.119.990.000,00
128,48%

Fonte: BB / Diretoria de Agronegócios (Dirag)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013

Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
A superação da meta, em 28,48%, retrata o compromisso do BB em ampliar o atendimento aos
produtores rurais e, consequentemente, incrementar a atividade rural sustentável no País.
O resultado reflete o desenvolvimento de diversas ações envolvendo o treinamento de técnicos,
celebração de parcerias, automação dos processos e comprometimento de toda a rede de
atendimento do BB na disseminação do Programa.
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INICIATIVA
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Agronegócios (Dirag).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa

Número
2014

Objetivo

0747

Iniciativa

02XJ

Finalidade

Concessão de crédito às Cooperativas e Associações - Bancos Públicos
Concessão de crédito às Cooperativas do Agronegócios pelo BB, exceto operações com recursos
do BNDES e Orçamento Geral da União (OGU)

Descrição

Nome
Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização
Fortalecer o associativismo e o cooperativismo rural e promover a
implantação e modernização da infraestrutura de apoio à produção
agropecuária, incluindo medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos
serviços concernentes ao desenvolvimento agropecuário, visando à
redução de custos e perdas
Concessão de crédito às Cooperativas e Associações - Bancos
Públicos

Análise situacional:
O crédito rural destina-se a financiar despesas de custeio da produção, do beneficiamento e da
comercialização de produtos agropecuários, além de estimular os investimentos rurais. As linhas de
crédito mais utilizadas pelas Cooperativas Agropecuárias são as seguintes: Procap Agro,
Prodecoop, Adiantamento a Cooperados, Custeio de Beneficiamento, Aquisição de Insumos para
fornecimento a cooperados, Pronaf Agroindústria Custeio e Investimento, Agroindústria em Regime
de Parceria, Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP), Financiamento para
Estocagem de Produtos Agropecuários (FEPM).
Com o objetivo de otimizar a sua atuação no mercado de agronegócios, o BB mantém parcerias
com cooperativas agropecuárias e de crédito rural com vistas a viabilizar recursos para favorecer a
agregação de valor à produção agropecuária bem como obter ganhos de escala nas compras de
insumos, além de ampliar o acesso dos produtores rurais ao crédito, em especial no âmbito do
Pronaf, por meio de convênios e operações de repasse.
Tais iniciativas, além de incrementar 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 a geração
de postos de trabalho, o aumento da renda e a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Valor R$

Meta Planejada 2013
2.600.000.000,00

Meta Reprogramada 2013
3.200.000.000,00
% Execução

Executado 2013
4.733.022.000,00
147,91%

Fonte: BB / Diretoria de Agronegócios (Dirag)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013

Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
Os negócios com cooperativas em 2013 superaram a previsão em 47,91%, tendo em vista
especialmente os seguintes aspectos:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Criação da Gerência de Negócios com Cooperativas, com foco na gestão dos clientes
cooperativas de todos os ramos;
Melhorias em produtos e processos de crédito;
Redução da taxa de juros do Procap Agro (capital de giro) de 9% a.a para 6,5% a.a.;
Conjuntura favorável do agronegócio brasileiro e crescimento da atuação das cooperativas;
Recursos disponibilizados de forma ágil e tempestiva;
Implementação de ações destinadas a ampliar o acesso das Cooperativas da Agricultura
Familiar aos recursos do Pronaf, resultando em desembolso de recursos 59% maior do que o
realizado em 2012;
Aumento de créditos de Repasse a Cooperados com as Cooperativas de Crédito Rural.
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MEDIDAS INSTITUCIONAIS
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Negócios Internacionais (Dinin).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa
Objetivo
Medida
Institucional
Finalidade
Descrição

Número
2024
0808

Nome
Comércio Exterior
Promover a difusão da cultura exportadora nas Unidades da
Federação, mobilizando e capacitando gestores públicos, empresários
e profissionais de comércio exterior, com a finalidade de aumentar e
qualificar a base exportadora

Capacitação de empresários, gestores públicos e profissionais de
comércio exterior
Disseminar a cultura exportadora, melhorar o nível de capacitação de empresários que atuam em
câmbio e comércio exterior, proporcionando condições de atuação com maior segurança e
contribuindo para a melhoria do desempenho do empresariado brasileiro em comércio exterior
Cursos, treinamentos e seminários desenvolvidos pelo BB na área de negócios internacionais que
possibilitam conhecimento prático sobre comércio exterior e câmbio
03A5

Análise situacional:
O Programa BB de Capacitação em Negócios Internacionais é de responsabilidade da Diretoria de
Negócios Internacionais (Dinin), tendo suas ações executadas pelas 18 Gerências Regionais de
Apoio ao Comércio Exterior (Gecex), que estão localizadas nas diversas regiões do país, cobrindo
100% do território nacional.
Os instrutores dos cursos e treinamentos são Educadores Corporativos do BB, formados e
capacitados pela Diretoria Gestão de Pessoas com fundamentos pedagógicos baseados na orientação
metodológica Construtivista.
Com iniciativas próprias e ações conjuntas com os entes parceiros que atuam nas políticas voltadas
para o setor, no ano de 2013 participaram dos cursos e treinamentos em negócios internacionais do
Banco 9.978 pessoas.
Paralelamente à execução dos serviços, atento às demandas e exigências do mercado, o BB
promoveu a atualização da sua base de cursos - tanto em conteúdo como formato - no primeiro
semestre do ano. Procedeu a remodelagem de 100% dos módulos de capacitação, transformando
75% dos módulos de 8 horas/aula para 4 horas/aula.
Essa modernização era almejada pelo mercado, visto que um curso com carga horária de 8
horas/aula, ou seja, um dia inteiro, inviabilizava que a Empresa pudesse liberar mais funcionários
para participação em eventos de capacitação.
Também foram estruturados quatro novos módulos (Carta de Crédito II, Financiamentos à
Importação, Fundamentos de Comércio Exterior, Siscoserv e Comércio Exterior de Serviços), que
estarão disponíveis ao público externo a partir de março/2014.
Desempenho Financeiro alcançado:
Por se tratar de medida institucional, não há metas físico-financeiras estabelecidas.
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INICIATIVAS
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Governo (Digov).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa
Objetivo
Iniciativa
Finalidade
Descrição

Número

Nome
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia
2029
Solidária
Criar e aperfeiçoar instrumentos econômicos e financeiros com vistas
0790
à promoção do desenvolvimento regional sustentável
035X
Aplicações dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FCO)
Financiamento Extraorçamentário
Aplicação dos Recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO) pelo
BB

Análise situacional:
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) objetiva contribuir para o
desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste, mediante a execução de programas
de financiamento aos setores produtivos, em consonância com o respectivo Plano Regional de
Desenvolvimento.
As políticas de aplicação de recursos do FCO são definidas pelo Conselho Deliberativo da
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco).
O BB é o administrador e o principal agente financeiro do FCO.
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Valor R$

Meta Planejada 2013
3.055.830.000,00

Meta Reprogramada 2013
4.953.931.000,00
% Execução

Executado 2013
6.090.930.057,85
122,95%

Fonte: BB / Diretoria de Governo (Digov)

As contratações do FCO em 2013 (R$ 6.090.930.057,85) atingiram 122,95% da meta reprogramada
para o exercício (R$ 4.953.931.000,00).
Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
Desde a sua criação, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) tem sido um
importante e eficiente instrumento a serviço da política pública de redução das desigualdades intra e
inter-regionais e de promoção do desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste.
Com isso, o Fundo tornou-se um dos principais instrumentos na implementação das ações de
fomento às atividades produtivas desenvolvidas na região, previstas na Política Nacional de
Desenvolvimento Regional (PNDR).
As contratações realizadas no 1º semestre de 2013 (R$ 2.821.125.976,00) atingiram 92,32% do
valor programado para o exercício (R$ 3.055.830.000,00), assim, considerando que a Programação
FCO estimou recursos na ordem de R$ 5.504.367.773,66 para a aplicação em 2013 e que o
Condel/Sudeco estipulou que as contratações deveriam representar no mínimo 90% dos recursos
distribuídos em 2013 - (Índice Aplicação = Valor Contratado Total/Valor Distribuído no Exercício),
em julho de 2013 a meta planejada foi reprogramada para R$ 4.953.930.996,29.
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Objetivando atender às diretrizes e prioridades previstas, diversas ações foram desenvolvidas pela
Sudeco e BB com o intuito de divulgar os programas/linhas de financiamento do FCO, dentre as
quais destacamos os 67 seminários do FCO Itinerante realizados no ano, sendo 16 no DF, 19 nos
municípios goianos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride),
24 no MT e 8 no MS, com a participação do BB, Ministério da Integração Nacional (MI),
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Conselhos de Desenvolvimento
dos Estados do Centro-Oeste (CDE’s) e entidades de classes das Unidades Federativas, e que têm
contribuído na divulgação do Fundo, bem como no incremento das aplicações nestes municípios.
Tais ações contribuíram para a superação da meta de aplicação do FCO no exercício de 2013.
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MEDIDAS INSTITUCIONAIS
Unidade responsável:
BB / Diretoria de Micro e Pequenas Empresas (Dimpe).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa

Número
2029

Objetivo

0791

Medida
Institucional

036C

Nome
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia
Solidária
Institucionalização e fortalecimento da política nacional de
Arranjos Produtivos
Desenvolvimento de sistema de gestão do conhecimento e de
monitoramento e avaliação em Arranjos Produtivos Locais
(APLs)

Análise situacional:
O BB participa do Grupo de Trabalho Permanente do APL (GTP/APL) em conjunto com o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e mais 32 instituições.
No Segundo semestre de 2013, o Banco disponibilizou funcionários representantes para
participação nos trabalhos (reuniões e construção de materiais) para a seguinte agenda:
(i) Atualização dos arranjos produtivos e da atuação BB em APL no site do MDIC;
(ii) Implementação dos sistemas Rede APL e Observatório APL.
Em conjunto com demais membros do GTP APL participamos da implementação dos seguintes
sistemas:
(i) Rede APL: Rede social privada utilizada para compartilhamento de informações entre os
representantes do GTP APL, núcleos estaduais e representantes do APL. Promove a interação
entre os atores produtivos e institucionais envolvidos nos aglomerados, gerando assim, negócios
entre eles.
(ii) Observatório APL: Consiste em um ambiente virtual que permite o monitoramento das
informações e dos conhecimentos produzidos/disponíveis pelos APL. O sistema contempla:
I – Base de dados, que disponibiliza informações técnicas e científicas produzidas por diversas
instituições de pesquisa. Ex: Redesist, FGV etc;
II – Portal internet, que contém informações e acompanhamentos a respeito da atuação do GTP
APL e dos APLs identificados pelo MDIC.
Desempenho Financeiro alcançado:
Não há metas físico-financeiras atreladas às Medidas Institucionais
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MEDIDAS INSTITUCIONAIS
Unidade responsável:
BB / Diretoria de Micro e Pequenas Empresas (Dimpe).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa

Número
2029

Objetivo

0791

Medida
Institucional

036M

Nome
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia
Solidária
Institucionalização e fortalecimento da política nacional de
Arranjos Produtivos Locais
Promover a construção e a consolidação da Política Nacional de
Arranjos Produtivos Locais (APLs)

Análise situacional:
O BB, como integrante do GTP APL, disponibilizou funcionários representantes para participação
nos trabalhos (reuniões e construções de materiais) no 2º Semestre de 2013.
Juntamente com as Instituições do GTP APL o BB participou da elaboração e atuou efetivamente
da 6ª Conferência Nacional de APL, interagindo com todos os agentes da cadeia de APL –
Instituições e Empresários.
O evento possibilitou a divulgação da atuação do BB e o levantamento das necessidades para a
revitalização da atuação BB junto aos APLs.
O BB participou, como membro do GTP APL, da construção de materiais para a agenda de
desenvolvimento de capacitação para APL e da Implementação da ferramenta “Observatório
Brasileiro de APLs”.
O treinamento sobre APL continua em elaboração pelo GTP / MDIC .
A ferramenta “observatório Brasileiro de APLs” se encontra implementada possibilitando a
atualização das informações pelas instituições e empresas atuantes em APL.
Desempenho Financeiro alcançado:
Não há metas físico-financeiras atreladas às Medidas Institucionais
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MEDIDAS INSTITUCIONAIS
Unidade Responsável:
BB / Unidade Desenvolvimento Sustentável (UDS).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa
Objetivo
Medida
Institucional
Descrição

Número

Nome
Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro
2039
Nacional
Viabilizar a inclusão social da população desassistida de serviços
0893
financeiros, por meio de produtos e serviços bancários dos bancos
públicos federais para a população de baixa renda
04FF
Realização de negócios sociais junto aos beneficiários da Estratégia
Negocial Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS)
Oferecer aos beneficiários da Estratégia Negocial Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS)
produtos e serviços que compõe o portfólio de Negócios Sociais, tais como Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES), Minha Casa Minha Vida (MCMV), Microcrédito Produtivo
Orientado (MPO), Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e BB
Crédito Acessibilidade, visando melhorar a sua qualidade de vida

Análise situacional:
A implementação do Plano de Negócios ocorre a partir da mobilização de agentes econômicos,
sociais e políticos, apoiando atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e
ambientalmente corretas, sempre observando e respeitando a diversidade cultural.
Chamada de Concertação, a força motriz da estratégia Desenvolvimento Regional Sustentável
(DRS) é como uma orquestração de parceiros e beneficiários que promove a articulação entre
pessoas e grupos para que atuem com sinergia em prol do desenvolvimento sustentável do território.
O princípio participativo permeia todas as fases da metodologia DRS para que as pessoas físicas e
jurídicas envolvidas diretamente na atividade produtiva apoiada sejam beneficiadas por ações do
Banco ou de parceiros.
É realizada a consolidação de informações econômicas, sociais, ambientais e culturais, através de
um Diagnóstico DRS com o objetivo de identificar, quantificar e qualificar as potencialidades,
dificuldades, vantagens competitivas, ameaças e oportunidades relativas à atividade produtiva.
A participação e o envolvimento dos parceiros internos e externos além dos agentes das atividades
produtivas são de fundamental importância, sendo necessária a representatividade e compromisso
de todos, congregando em torno de um objetivo comum os principais interessados na análise da
realidade, na definição de rumos, no planejamento, na construção das soluções e na gestão de todo o
processo.
A participação democrática dos agentes e intervenientes das atividades, com seus conhecimentos e
competências, é condição básica para o sucesso da Estratégia, para resultar em um salto qualitativo
dos produtos ou serviços e da remuneração gerada pela atividade. Os resultados e os negócios virão
como consequência das ações de desenvolvimento e, por isso, as metas são audaciosas, porém
realistas, de forma a gerar força positiva nos envolvidos, constituindo-se em desafios que estimulem
o empreendedorismo e o protagonismo local. Deve haver também, convergência dos objetivos
traçados com as expectativas dos parceiros e intervenientes.
A Coordenação e Gestão dos trabalhos são realizadas pelos integrantes da Equipe Gestora DRS,
formada por atores locais, representantes dos beneficiários das ações, dos parceiros estratégicos e
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do Banco, sem limitações quanto à quantidade ou diversidade de integrantes, desde que seja
suficiente e capaz de desempenhar suas atribuições.
Negócios Sociais são iniciativas economicamente rentáveis que buscam soluções para problemas
sociais, utilizando mecanismos de mercado, com o objetivo de resolver desigualdades
socioeconômicas, de forma sustentável, garantindo renda, inclusão produtiva e acesso a serviços
públicos.
A participação do BB procura abranger os diferentes setores da sociedade, disponibilizando
produtos e serviços de qualidade a uma população que necessita ser incluída no mercado tradicional
de trabalho, contribuindo para a redução da desigualdade socioeconômica, combatendo a pobreza e
gerando emprego e renda.
A atuação do BB é realizada por meio de soluções aderentes e adaptadas a programas sociais do
Governo nos quais o Banco é agente executor, tais como: Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES), Minha Casa Minha Vida (MCMV), Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e BB Crédito Acessibilidade,
integrando e otimizando os esforços da Rede de Agências em prol dos Negócios Sociais, em
conjunto com a estratégia DRS, além de estratégias específicas de atuação territorial com foco nos
centros urbanos, nas oportunidades dos grandes eventos esportivos, parcerias em Desenvolvimento
Sustentável (DS) com governos, empresas e entidades.
Informações Gerenciais: 380.598 beneficiários da estratégia DRS, detentores de operações que
compõe o portfólio de Negócios Sociais (novembro/2013).
Desempenho Financeiro alcançado:
Não há metas físico-financeiras atreladas às Medidas Institucionais.
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INICIATIVAS
Unidade Responsável:
BB / Diretoria Gestão de Pessoas (Dipes).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa

Número
2044

Objetivo

0967

Iniciativa

043T

Finalidade

Descrição

Nome
Autonomia e Emancipação da Juventude
Ampliar o acesso às oportunidades de trabalho, emprego e geração de
renda da população jovem
Coordenar a operacionalização das ações do Plano Nacional de
Aprendizagem Profissional (PNAP) – Programa Aprendiz BB

Programa Aprendiz BB – Programa de aprendizagem para adolescentes da rede de escolas
públicas pertencentes às famílias de baixa renda que visa à preparação para o mercado de
trabalho por meio de seu desenvolvimento pessoal, profissional e social. O programa está em
consonância com a legislação da aprendizagem, a estratégia corporativa BB e as diretrizes
sociais traçadas pela política governamental contidas em legislações vigentes, para a proteção e
atendimento ao adolescente de baixa renda
Garantir aos jovens com idade entre 14 e 24 anos (o limite máximo de idade não se aplica à
pessoa com deficiência) o direito à profissionalização qualificada, mediante a sua contratação
como aprendiz em condições legais e dignas, com a observância de seus direitos sociais,
trabalhistas, previdenciários e outros correlatos com o tipo de sua ocupação, propiciando o seu
ingresso e permanência no mercado de trabalho em condições dignas e descentes

Análise situacional:
O programa cumpre seu objetivo de contribuir para a formação do adolescente, abrindo caminho a
sua futura inserção no mercado de trabalho, estimulando o jovem a exercitar a sua cidadania e a
participar ativamente da vida social, política e cultural do país promovendo, assim, a melhoria da
qualidade de vida dos adolescentes carentes mediante o exercício de uma atividade de
aprendizagem produtiva e remunerada.
O Programa passou por reestruturação para adequação à metodologia dos Arcos Ocupacionais
instituída pelo Ministério do Trabalho e Emprego. À medida que firmados os novos contratos com
as Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFLs), foi reiniciado o processo de contratação de aprendizes,
adequado às alterações propostas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Portaria 723, de
23/04/2012 e alterações posteriores.
Número de aprendizes vinculados ao programa (posição dezembro/2013): 3.797 aprendizes.
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Valor R$

Meta Planejada 2013
120.480.982

Meta Reprogramada 2013
nihil
% Execução

Executado 2013
76.923.324
63,85%

Fonte: BB / Diretoria Gestão de Pessoas (Dipes)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013

Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
A suspensão temporária das contratações de aprendizes, ocorrida durante o semestre, necessária
para adequação à nova Portaria do MTE, e adesão à metodologia dos Arcos Ocupacionais,
contribuiu significativamente para a não realização total dos recursos financeiros previstos.
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INICIATIVAS
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Micro e Pequenas Empresas (Dimpe).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa
Objetivo

Iniciativa
Finalidade
Descrição

Número
2047

Nome
Micro e Pequenas Empresas
Promover a capacitação, a inovação, o acesso ao crédito, a inserção
comercial, o encadeamento produtivo e o fomento às relações
0837
cooperativas e associativas para micro e pequenas empresas, de forma
a estimular seu crescimento e competitividade, potencializando sua
participação nos processos de geração de emprego e renda
Disponibilização de linhas de crédito para micro e pequenas empresas,
03FD
inclusive as artesanais e as organizadas em APLs, e a empreendedores
individuais
Financiamentos Extraorçamentários
Concessão de crédito para capital de giro para micro e pequenas empresas e empreendedores
individuais (produtos BB Giro Décimo Terceiro Salário e BB Capital de Giro Mix Pasep), com o
objetivo de financiar o giro operacional, a quitação de tributos e demais necessidades de capital
de giro das empresas

Análise situacional:
No âmbito dessa iniciativa, o BB aplica recursos provenientes do Fundo Pasep e de Conta Própria
BB, na forma de mix, por meio dos produtos BB Giro Décimo Terceiro Salário e BB Capital de
Giro Mix Pasep, com o objetivo de conceder crédito para capital de giro para as micro e pequenas
empresas (MPE) e empreendedores individuais.
Ao longo do exercício de 2013, o BB realizou campanhas e ações comerciais, além de desenvolver
estratégias negociais, com o objetivo de ampliar a aplicação dos recursos destinados ao
financiamento da atividade produtiva das MPE.
Por meio de sua ampla rede de agências e dos canais alternativos oferecidos às MPE, essas linhas de
crédito foram disponibilizadas aos clientes que, com esse apoio, puderam financiar o giro
operacional, a quitação de tributos, a capacitação, a inovação e as demais necessidades de capital de
giro, visando à inserção comercial e o crescimento competitivo sustentáveis, potencializando sua
participação na geração de emprego e renda.
Ao final de 2013, o valor aplicado nos referidos produtos atingiu R$ 3.979.142.742 conforme
distribuição abaixo:
Produto
BB Giro Décimo Terceiro Salário
BB Capital de Giro Mix Pasep
Total

Média Saldo Diário – Dezembro 2013
R$ 697.306.881
R$ 3.281.835.861
R$ 3.979.142.742

Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Valor R$ - MSD

Meta Planejada 2013
3.977.704.490

Meta Reprogramada 2013
nihil
% Execução

Executado 2013
3.979.142.742
100,04%

Fonte: BB / Diretoria de Micro e Pequenas Empresas (Dimpe)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013
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Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
Não há discrepâncias.
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INICIATIVAS
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Agronegócios (Dirag).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa
Objetivo
Iniciativa
Finalidade
Descrição

Número
2052

Nome
Pesca e Aquicultura
Promover a produção aquícola e pesqueira de forma sustentável com
0567
foco no potencial brasileiro e nos recursos sub-explotados e
inexplotados
0263
Concessão de crédito aos pescadores e aquicultores
Concessão de crédito aos pescadores e aquicultores
Concessão de crédito para o Segmento da Pesca e Aquicultura pelo BB, exceto linhas que
utilizam recursos do Orçamento Geral da União (OGU)

Análise situacional:
Atuando desde o pequeno produtor às grandes empresas agroindustriais, o BB atinge todos os
segmentos, financiando o custeio da produção e da comercialização de produtos agropecuários,
além de estimular os investimentos rurais, tais como armazenamento, beneficiamento,
industrialização dos produtos agrícolas e modernização das máquinas e implementos agrícolas.
Os pescadores e aquicultores tem amparo creditício no BB para ampliar a sua produção e fomentar
o segmento no País. O compromisso do BB é incrementar os financiamentos concedidos ao
segmento, observando a demanda dos produtores, condições de mercado, as exigências do crédito
rural e as regras/normativos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central.
Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Valor R$

Meta Planejada 2013
82.000.000,00

Meta Reprogramada 2013
nihil
% Execução

Executado 2013
204.329.000,00
249,18%

Fonte: BB / Diretoria de Agronegócios (Dirag)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013

Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
A superação da meta deve-se à divulgação das linhas de crédito pelo Governo Federal, como por
exemplo, o lançamento de plano de safra específico para o segmento e pelo esforço do BB no
atendimento às necessidades do público-alvo.
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MEDIDAS INSTITUCIONAIS
Unidade responsável:
BB / Diretoria de Micro e Pequenas Empresas (Dimpe).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa

Número
2055

Objetivo

0847

Medida
Institucional

03IT

Nome
Desenvolvimento Produtivo
Promover a competitividade, a agregação de valor e o
adensamento da indústria, por meio da avaliação, aprimoramento,
reformulação e expansão dos mecanismos existentes
Desenvolvimento de redes de empresas, consórcios e
cooperativas
de
produção,
promoção,
crédito
e/ou
comercialização nos APLs

Análise situacional:
Até dezembro/2013 o Banco atingiu a quantidade de 275 Arranjos Produtivos Locais apoiados,
envolvendo 23.868 empreendimentos.
Os empreendimentos que participam de APL, vêm sendo apoiados nos seguintes moldes:
(i) Acesso de forma exclusiva à linha de crédito BB Giro APL;
(ii) Acesso a linhas de crédito diferenciadas do BNDES;
(iii) Atendimento preferencial relacionado aos produtos/serviços de comércio exterior prestado por
Gerente de Negócios Internacionais.
Desempenho Financeiro alcançado:
Não há metas físico-financeiras atreladas às Medidas Institucionais.
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MEDIDAS INSTITUCIONAIS
Unidade Responsável:
BB / Unidade Desenvolvimento Sustentável (UDS).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa
Objetivo
Medida
Institucional

Finalidade

Descrição

Número
2067

Nome
Resíduos Sólidos
Ampliar o acesso aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos
de forma ambientalmente adequada, induzindo a gestão consorciada
0319
dos serviços e a inclusão socioeconômica de catadores de materiais
recicláveis
Apoio e fomento às associações, cooperativas e redes de cooperação
de catadores de materiais recicláveis por meio de formação, assessoria
00ZE
técnica, infraestrutura e logística em unidades de coleta, triagem,
processamento e comercialização de resíduos
Fomentar a organização sustentável e o desenvolvimento de cooperativas, em especial as de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, para triagem e beneficiamento do lixo, em
consonância com um novo modelo de tratamento integrado de resíduos e a erradicação dos
lixões, com vistas à salubridade ambiental; apoiar a organização de grupos e a inserção socioeconômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; promover a modernização e a
organização das cooperativas dos catadores, com o objetivo de elevar sua capacidade técnica e a
qualidade dos serviços prestados à população; aumentar a produtividade do processo de coleta e
reciclagem de materiais acompanhados do desenvolvimento de atividades educativas,
informativas e de comunicação, visando à mobilização dos catadores para a prevenção e controle
de doenças e agravos, ocasionados pelas condições de trabalho; combater a insegurança
alimentar e nutricional de catadores; promover sua inclusão produtiva
Realização de estudos de viabilidade econômica de empreendimentos relacionados com resíduos
sólidos; subsídio financeiro a projetos de incubação de cooperativas que trabalham com resíduos
sólidos; estímulo e apoio a ações de constituição de complexos cooperativos nas cadeias
produtivas relacionadas aos resíduos sólidos; articulação de parcerias com outros ministérios
buscando a não sobreposição de ações e a otimização dos recursos; melhoria da capacitação de
profissionais, da tecnologia local, das práticas de gerenciamento dos resíduos e da elaboração de
Projetos e Planos de Gestão Integrada e de Sistemas de Informações para a gestão dos resíduos
sólidos urbanos; iniciativas voltadas para inclusão socioeconômica dos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis e para a educação ambiental e a participação comunitária; aquisição e
distribuição de alimentos para catadores; apoio financeiro à infraestrutura de implantação de
unidades de tratamento de resíduos, bem como galpão para separação de resíduos destinados a
catadores, incluindo obras civis, materiais e equipamentos; intervenções que visam contribuir
para a universalização dos serviços de coleta, limpeza pública, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país; apoio à formação e capacitação de técnicos,
agentes e catadores; entre outras)

Análise situacional:
A implementação do Plano de Negócios ocorre a partir da mobilização de agentes econômicos,
sociais e políticos, apoiando atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e
ambientalmente corretas, sempre observando e respeitando a diversidade cultural.
Chamada de Concertação, a força motriz da estratégia Desenvolvimento Regional Sustentável
(DRS) é como uma orquestração de parceiros e beneficiários que promove a articulação entre
pessoas e grupos para que atuem com sinergia em prol do desenvolvimento sustentável do território.
O princípio participativo permeia todas as fases da metodologia DRS para que as pessoas físicas e
jurídicas envolvidas diretamente na atividade produtiva apoiada sejam beneficiadas por ações do
Banco ou de parceiros.
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É realizada a consolidação de informações econômicas, sociais, ambientais e culturais, através de
um Diagnóstico DRS com o objetivo de identificar, quantificar e qualificar as potencialidades,
dificuldades, vantagens competitivas, ameaças e oportunidades relativas à atividade produtiva.
A participação e o envolvimento dos parceiros internos e externos além dos agentes das atividades
produtivas são de fundamental importância, sendo necessária a representatividade e compromisso
de todos, congregando em torno de um objetivo comum os principais interessados na análise da
realidade, na definição de rumos, no planejamento, na construção das soluções e na gestão de todo o
processo.
A participação democrática dos agentes e intervenientes das atividades, com seus conhecimentos e
competências, é condição básica para o sucesso da Estratégia, para resultar em um salto qualitativo
dos produtos ou serviços e da remuneração gerada pela atividade. Os resultados e os negócios virão
como consequência das ações de desenvolvimento e, por isso, as metas são audaciosas, porém
realistas, de forma a gerar força positiva nos envolvidos, constituindo-se em desafios que estimulem
o empreendedorismo e o protagonismo local. Deve haver também, convergência dos objetivos
traçados com as expectativas dos parceiros e intervenientes.
A Coordenação e Gestão dos trabalhos são realizadas pelos integrantes da Equipe Gestora DRS,
formada por atores locais, representantes dos beneficiários das ações, dos parceiros estratégicos e
do Banco, sem limitações quanto à quantidade ou diversidade de integrantes, desde que seja
suficiente e capaz de desempenhar suas atribuições.
A estratégia possibilita fomentar a atividade de reciclagem, gerando mais renda e trabalho, a partir
do aprimoramento do processo de coleta, separação, beneficiamento e comercialização dos resíduos
sólidos, garantindo a qualidade de vida e redução dos impactos negativos ambientais.
O BB, juntamente com a Fundação Banco do Brasil (FBB), participa das iniciativas da estratégia
DRS voltadas para geração de trabalho e renda e reaplicação de tecnologias sociais por meio de
convênios com entidades locais identificadas pelas agências. Os projetos selecionados são atendidos
com recursos não reembolsáveis.
Por meio do Acordo de Cooperação Técnica entre o BB e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), amparado pelo Fundo Social do BNDES, também são aplicados
recursos não reembolsáveis em atividades apoiadas pela estratégia DRS, visando o fortalecimento
de cadeias produtivas locais.
A estratégia DRS está alinhada com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aproveitando
as oportunidades decorrentes de Programas de Governo (municipais, estaduais e federais), entidades
não governamentais e/ou de empresas privadas e estatais, universidades, centros de pesquisa,
movimentos sociais etc.
O BB apoia a estruturação da cadeia de reciclagem e resíduos sólidos, contribuindo para a inclusão
social e econômica dos catadores, por meio do fortalecimento de suas cooperativas, demonstrando o
potencial de negócios nessa atividade e com esse segmento.
Durante o 2º semestre de 2013, por ocasião da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, o BB
apoiou a participação das Superintendências de Varejo e Governo, assegurando sua participação em
22 Conferências Estaduais, além da Etapa Nacional, participando dos fóruns que discutiram a
implementação da PNRS, com foco nos eixos: Produção e Consumo Sustentáveis, Redução de
Impactos Ambientais, Geração de Emprego e Renda e Educação Ambiental.
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Ainda no âmbito da PNRS, cabe destacar o movimento do BB para o fortalecimento da parceria
com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis que se encontram em nível mais elevado
de estruturação.
Esse trabalho consiste na busca da documentação necessária para realizar a análise e o
estabelecimento de limite de crédito das cooperativas, com prioridade na solicitação de portfólio
para Cartão BNDES.
Segue abaixo algumas informações gerenciais:
(i)

229 Planos de Negócios DRS de reciclagem, abrangendo 24.139 beneficiários
(novembro/2013);
(ii) 38 Projetos FBB, apoiando a atividade de reciclagem por meio da estratégia DRS, totalizando
R$ 7,75 milhões (dezembro/2013);
(iii) 7 Projetos BNDES aprovados, beneficiando cooperativas de reciclagem por meio da
estratégia DRS, totalizando R$ 7,27 milhões (dezembro/2013);
(iv) 7 cooperativas com limite de crédito estabelecido, sendo 5 com Cartão BNDES entregue,
fortalecendo a inclusão social e econômica dos catadores (outubro/2013).

Desempenho Financeiro alcançado:
Não há metas físico-financeiras atreladas às Medidas Institucionais.
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MEDIDAS INSTITUCIONAIS
Unidade Responsável:
BB / Unidade Desenvolvimento Sustentável (UDS).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa

Número
2067

Objetivo

0342

Medida
Institucional

010I

Finalidade

Descrição

Nome
Resíduos Sólidos
Promover a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos
com ênfase na reestruturação das cadeias produtivas, na integração das
associações, cooperativas e redes de cooperação de catadores, na
estruturação do planejamento do setor, no gerenciamento de áreas
contaminadas e na inovação tecnológica respeitando as peculiaridades
regionais
Fortalecimento da gestão local dos resíduos sólidos

Elaboração, aperfeiçoamento e implementação, por meio do Programa Água Brasil, do Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos nos municípios de Belo Horizonte (MG), Caxias do Sul
(RS), Rio Branco (AC), Natal (RN) e Pirenópolis (GO)
Implementação das ações previstas no Plano de Trabalho do Programa Água Brasil, em parceria
com o WWF Brasil, FBB e demais atores locais, nos municípios selecionados pelo Programa,
visando à melhoria no processo de tratamento de resíduos sólidos e inclusão de catadores na
cadeia de reciclagem

Análise situacional:
Principais atividades realizadas:
(i) Realização do Cálculo da Pegada Ecológica em Natal;
(ii) Realização do Cálculo da Pegada Ecológica no Acre - em fase final;
(iii) Lançamento das Pesquisas de Opinião sobre Consumo Sustentável inéditas em âmbito
nacional e nas cinco cidades de atuação do Programa Água Brasil: Caxias do Sul (RS), Rio
Branco (AC), Pirenópolis (GO), Natal (RN) e Belo Horizonte (MG) - foram ouvidos 2.002
brasileiros;
(iv) Prestação de assessoria organizacional e econômica junto às cooperativas de
catadores/recicladores parceiras do Programa Água Brasil nas cinco cidades;
(v) Formalização da Primeira Associação de Catadores de Pirenópolis (GO);
(vi) Assinatura do Acordo de Cooperação com a Prefeitura de Caxias do Sul (RS), que irá
beneficiar diretamente as condições de trabalho das sete associações da cidade com a
aquisição de máquinas e equipamentos, melhorias na infraestrutura física dos galpões e
realização de cursos de capacitação;
(vii) Apresentação das ações do Programa Água Brasil em Natal (RN) no I Seminário Brasileiro de
Gestão Integrada de Resíduos junto à Prefeitura Municipal de Natal e à Associação de
Catadores Cocamar e Coopcicla.
Desempenho Financeiro alcançado:
Não há metas físico-financeiras atreladas às Medidas Institucionais.

________________________________________________________________________________________________________________________

Relatório de Gestão – BB – 2013

41

Banco do Brasil S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

INICIATIVAS
Unidade Responsável:
BB / Diretoria de Micro e Pequenas Empresas (Dimpe).
Quadro Resumo de Identificação:
Identificação do
Programa
Objetivo
Iniciativa
Finalidade
Descrição

Número
2071

Nome
Trabalho, Emprego e Renda
Estimular a inclusão produtiva e contribuir para a geração de trabalho
0289
e renda
Fomentar a concessão de financiamento de microcrédito produtivo
04FT
orientado (MPO)
Financiamentos Extraorçamentários
Concessão de financiamento às instituições de microcrédito operadoras em 2º piso e/ou
operações de 1º Piso buscando atender diretamente os micronegócios, assessorando também os
microempreendedores populares

Análise situacional:
Em 2013, o Banco adequou a estratégia de atuação no MPO, implementando medidas voltadas para
ampliação da quantidade de empreendedores atendidos e promoção do acesso ao crédito para
empreendedores de menor porte, o que reforçou o alinhamento da atuação ao Programa Crescer do
Governo Federal e também aproximou a atuação do BB às melhores práticas do mercado de
microfinanças.
Nesse sentido, foram realizadas capacitação da Rede de Agências, reforço da oferta do MPO para o
público foco, melhorias em processos e sistemas voltados para contratação, controle e
acompanhamento das operações.
Números de 2013:
Trimestre
1T 2013
2T 2013
3T 2013
4T 2013

Contratos Ativos
814.599
911.973
894.543
1.006.577

Clientes Ativos
774.208
860.141
841.790
938.599

Desembolso
R$ 351.931 mil
R$ 275.403 mil
R$ 167.586 mil
R$ 668.139 mil

Desempenho Financeiro alcançado:
Recursos Financeiros
Meta Planejada 2013

Meta Reprogramada 2013

Valor Executado 2013

857.243.000

nihil
% Execução

1.463.059.258
170,67%

Valor R$

Fonte: BB / Diretoria de Micro e Pequenas Empresas (DIMPE)
Descrição do indicador: valor executado 2013 / Meta Planejada 2013

Justificativas de discrepâncias entre planejado e executado:
Em 2013, implementamos uma série de novas ações visando ajustar a estratégia de atuação do BB
no MPO, buscando, além do incremento nos resultados, melhor adequação aos objetivos do
Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) e agilidade no processo de
contratação.
Realizamos mudanças nos produtos, como a simplificação na renovação de operações, redução do
prazo médio de vencimento das operações, com consequente aumento de renovações, e ajustes na
contratação visando a automatização e maior segurança ao processo.
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Também se destacaram ações negociais e de mobilização da força de vendas voltadas para
ampliação do número de empreendedores atendidos, que resultaram em maior volume de
contratações, especialmente no último trimestre.
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Anexo 02
Código de Governança Corporativa do BB
Código de Ética do BB
Estatuto Social e Atas
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Código de Governança Corporativa
1. Introdução
1.1. 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.
1.2. Ao adotar boas práticas de governança corporativa, o Banco do Brasil demonstra
que sua administração se compromete com a transparência, a prestação de contas, a
eqüidade e responsabilidade socioambiental, suportadas pela utilização de ferramentas
de monitoramento que alinham o comportamento dos executivos ao interesse dos
acionistas e da Sociedade.
1.3. O Banco do Brasil integra o mais elevado segmento de governança corporativa da
BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros desde 31/05/2006, com a
assinatura do contrato de adesão ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
1.4. O Código de Governança Corporativa apresenta uma visão panorâmica e de
consulta simplificada sobre princípios e práticas do Banco do Brasil, contribuindo para
fortalecer a transparência de sua gestão, aumentar seu valor institucional e facilitar o
acesso ao seu capital, por parte de investidores, além de concorrer para sua perenidade.
1.5. As disposições contidas neste Código foram extraídas de documentos e de
deliberações que regulam o comportamento na Empresa.
1.6. Este Código de Governança Corporativa é atualizado em decorrência de alterações
legais ou estatutárias, tendo-se por derrogada qualquer disposição nele descrita que
resultar incompatível com alterações futuras do Estatuto Social do Banco ou de norma
legal.
2. Propriedade
2.1. O Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima aberta de
economia mista, tem como acionista controlador a União e como principal acionista
minoritário a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). A
composição acionária atualizada do Banco, contendo a participação dos acionistas
possuidores de mais de 5% do capital social, está disponível na internet, na página
Relações com Investidores.
2.2. O capital social do Banco do Brasil é formado, exclusivamente, por ações
ordinárias, sendo que cada ação confere ao seu titular um voto nas deliberações da
Assembleia Geral. (Estatuto, art. 7°)
3. Acionistas
3.1. 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
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direitos dos clientes, empregados, fornecedores, governo e da comunidade em geral.
3.2. O Banco do Brasil garante aos acionistas minoritários, além dos direitos de voto nas
deliberações da Assembléia Geral:
3.2.1. em caso de alienação do controle de forma direta ou indireta, tanto por meio de
uma única operação ou por meio de operações sucessivas, o direito de participar de
oferta pública de aquisição de ações, a ser promovida obrigatoriamente pelo adquirente
do controle, assegurado tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador
alienante; (Estatuto, art. 54).
3.2.2. em caso de fechamento de capital ou de saída do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, o direito de alienar suas ações ao controlador, pelo preço mínimo
corresponente ao valor econômico apurado por instituição ou empresa especializada,
escolhida, em Assembleia Geral, pelos acionistas representantes das ações em
circulação. (Estatuto, art. 10, parágrafo único, e art. 55 a 57).
4. Assembleia Geral de Acionistas
4.1. 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. 9)
4.2. 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)
4.3. Cabe também à Assembleia Geral aprovar a adoção, pelo Banco do Brasil, de
práticas diferenciadas de governança corporativa e a celebração de contrato para essa
finalidade, a exemplo da adesão ao Novo Mercado da BM&FBOVESPA. (Estatuto, art.
10)
4.4. Nas Assembléias Gerais Extraordinárias serão tratados, exclusivamente, os assuntos
constantes dos editais de convocação, não sendo admitida a inclusão de assuntos gerais.
(Estatuto, art. 9)
4.5. 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
Assembleia Geral e remete cópia desses documentos à bolsa de valores em que suas
ações foram mais negociadas. (Estatuto, art. 47)
5. Transparência
5.1. O Banco do Brasil:
5.1.1. pauta-se pela criação de valor, pela construção de relacionamentos duradouros e
pelo respeito a necessidades e a expectativas de seus diferentes públicos de
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relacionamento;
5.1.2. fortalece sua credibilidade pela postura de transparência, ao garantir que a
informação seja objetiva, clara, confiável e tempestiva;
5.1.3. considera toda informação passível de divulgação, exceto a de caráter restrito, que
coloque em risco a atividade e a imagem institucional, ou a que esteja protegida por lei.
(Código de Ética)
5.2. Trimestralmente, o Banco do Brasil divulga seu resultado ao mercado, informando
os fatores que contribuíram de forma mais relevante para a sua formação e realiza
teleconferências, em português e inglês, com investidores e analistas de mercado.
(Estatuto, arts. 42 e 43).
5.3. Pelo menos uma vez por ano, o Banco do Brasil realiza reunião pública com
analistas de mercado, investidores e outros interessados, para divulgar informações
quanto à sua situação econômico-financeira, projetos e perspectivas. (Estatuto, art. 47)
5.4. A página de Relações com Investidores, na internet, contém o Relatório da
Administração, as Demonstrações Contábeis e o Relatório de Análise do Desempenho,
com comentários sobre os fatores que influenciaram o resultado do trimestre, bem como
o Calendário Anual de Eventos. No fechamento do exercício, são apresentados os
indicadores e as informações sobre o desempenho socioambiental do Banco. (Estatuto,
arts. 43 e 47).
5.5. O Banco pratica ampla e oportuna divulgação de informações financeiras e não
financeiras sobre o seu desempenho, permitindo que os interessados acompanhem e
entendam de forma inequívoca os fundamentos econômicos e os resultados da empresa.
6. Gestão
6.1. O cumprimento de leis e de normas, sejam externas ou internas, é responsabilidade
da Alta Administração, dos gestores e de todos os empregados em todas as instâncias da
Organização.
6.2. As decisões, em qualquer nível da Empresa, são tomadas de forma colegiada
(ressalvadas as situações em que uma estrutura organizacional mínima não o permita).
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)
6.3. São órgãos da Administração o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva,
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 ocupado. (Estatuto, art. 11)
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7. Conselho de Administração
7.1. O Conselho de Administração é o órgão que fixa a orientação geral dos negócios do
Banco. Desempenha atribuições estratégicas, eletivas e fiscalizadoras, não abrangendo
funções operacionais ou executivas. É composto por oito membros, eleitos pela
Assembleia Geral. (Estatuto, art. 18; Regimento Interno do Conselho de Administração,
art. 2º a 4º).
7.2. 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 oito membros, se maior número não lhes
couber pelo processo de voto múltiplo. (Estatuto, art. 18, § 1º)
7.3. Cabe à União a indicação de até seis membros no Conselho de Administração,
sendo o Presidente do Banco, três representantes indicados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão e um representante indicado pelos empregados. O Presidente e o
Vice-Presidente do Conselho serão escolhidos dentre os membros indicados pelo
Ministro de Estado a Fazenda. (Estatuto, art. 18, § 2º e 3º)
7.4. 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. (Estatuto, art. 18, §
4º)
7.5. Das oito vagas no Conselho, no mínimo duas são preenchidas por Conselheiros
Independentes (considerados como tais aqueles assim definidos no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e os membros eleitos pelos acionistas
minoritários). (Estatuto, art. 18, § 7º)
7.6. Um dos conselheiros indicados pelo Ministro do Estado da Fazenda também
integrará o Comitê de Auditoria.
7.7. 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).
7.8. 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)
7.9. 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. 5, inciso I, e 8°).
7.10. O Conselho de Administração realizará reunião específica, ao menos uma vez no
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ano, sem a presença do Conselheiro de Administração que exercer o cargo de Presidente
do Banco do Brasil, para aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
(Paint) e do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna (Raint). (Regimento
Interno do Conselho de Administração, art. 15).
7.11. O Conselho de Administração delibera por maioria de votos, excetuadas as
matérias que, na forma do Estatuto da Companhia, exigem voto favorável de pelo
menos, 5 (cinco) Conselheiros. (Estatuto, art. 22, § 3°)
7.12. Os conselheiros, mediante justificativa, poderão participar das reuniões, 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.
7.13. Perderá o cargo o membro do Conselho de Administração que deixar de
comparecer, com ou sem justificativa, a três reuniões conecutivas ou a quatro reuniões
ordinárias alternadas durante o prazo do mandato. (Estatuto, art. 15, inciso I)
7.14. O Conselho de Administração realizará, sob coordenação do Presidente do
Conselho, avaliação formal do seu desempenho, do desempenho do Presidente do
Banco, do Comitê de Auditoria e da Diretoria Executiva, realizada conforme
procedimentos previamente definidos pelo próprio Conselho de Administração. As
avaliações serão anuais, exceto a do Presidente do Banco que será semestral. (Estatuto,
art. 23; Regimento Interno do Conselho de Administração, art. 17).
8. Diretoria Executiva
8.1. A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração do Banco. É
composta pelo Presidente, pelos Vice-Presidentes e pelos Diretores.
8.2. Cabe à Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, as
deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração e
exercer as atribuições definidas por este Conselho, sempre observando os princípios de
boa técnica bancária e as boas práticas de governança corporativa. A cada um de seus
membros cabe cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral
e do Conselho de Administração, e as decisões colegiadas do Conselho Diretor e da
própria Diretoria Executiva. (Estatuto, arts. 28 e 30).
8.3. Terá 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)
8.4. O Presidente do Banco do Brasil é nomeado e demissível pelo Presidente da
República. (Estatuto, art. 24)
8.5. Os Vice-Presidentes e Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração,
mediante indicação do Presidente do Banco do Brasil. (Estatuto, art. 30, inciso I, "b").
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8.6. O cargo de Diretor é privativo de empregados da ativa. (Estatuto, art. 24, § 2°)
8.7. Para o exercício de cargos na Diretoria Executiva, devem ser observados, além dos
requisitos, impedimentos e vedações legais, as demais condições previstas no Estatuto
para o exercício de cargos nos órgãos de administração do Banco. (Estatuto, arts. 11,13
e 24, § 4º).
9. Conselho Diretor
9.1. Situado no âmbito da Diretoria Executiva, é órgão colegiado formado pelo
Presidente e pelos Vice-Presidentes, cujas decisões obrigam toda a Diretoria Executiva.
(Estatuto, arts. 24, § 1º, e 29, § 1º ).
9.2. 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 Assembleia Geral ou pelo Conselho de
Administração, observada a legislação vigente. (Estatuto, art. 29)
10. Fiscalização e Controle
10.1. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa o Banco possui um
Conselho Fiscal e, para auxiliar o Conselho de Administração a desempenhar suas
atribuições, estão acionados o Comitê de Auditoria e o Comitê de Remuneração, bem
como uma Unidade Auditoria Interna, subordinada ao Conselho de Administração.
11. Conselho Fiscal
11.1. O Conselho Fiscal, que funciona de modo permanente, é o órgão fiscalizador dos
atos de gestão administrativa, com o objetivo de proteger os interesses do Banco,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da companhia. (Estatuto, art.
37; Regimento Interno do Conselho Fiscal, art. 2°).
11.2. Compõe-se de cinco membros e respectivos suplentes, eleitos em Assembleia
Geral, com mandato de um ano, cabendo aos acionistas minoritários o direito de
escolher dois de seus membros. (Estatuto, art. 37)
11.3. Reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que
julgado necessário por qualquer de seus membros ou pela Administração do Banco.
(Estatuto, art. 38; Regimento Interno do Conselho Fiscal, art. 6°) Os conselheiros fiscais
participam das reuniões do Conselho de Administração em que se deliberam assuntos
sobre os quais devam opinar, bem como deverão participar das Assembleias Gerais para
responder a pedidos de informações dos acionistas. (Estatuto, art. 39)
12. Comitê de Auditoria
12.1. Órgão estatutário, constituído conforme regulamentação do Conselho Monetário
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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. 2º).
12.2. É composto de quatro 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 XI, e 33, § 1º).
12.3. 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 art. 13 do Estatuto. (Estatuto, art. 33; Regimento
do Comitê de Auditoria, art. 5º).
12.4. 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,
§ 4°).
12.5. 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 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, § 4º, inciso I; Regimento Interno do
Comitê de Auditoria, art. 9º).
12.6. 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)
13. Comitê de Remuneração
13.1. 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 estabelecimento da política de remuneração
de administradores do Banco. (Estatuto, art. 34, § 5º, Regimento do Comitê de
Remuneração, art. 2º).
13.2. É composto de quatro membros, eleitos pelo Conselho de Administração, com
mandato anual renovável até o máximo de dez anos. Pelo menos um dos integrantes do
Comitê de Remuneração não deverá ser membro do Conselho de Administração ou da
Diretoria Executiva. (Estatuto, arts. 21, inciso XI, e 34, caput e § 2º)
13.3. Para o exercício de cargo no Comitê de Remuneração, além dos requisitos
previstos na legislação própria, serão observados os mesmos impedimentos à
participação nos órgão de Administração previstos no art. 13 do Estatuto. Os integrantes
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do Comitê de Remuneração deverão possuir a qualificação e a experiência necessárias
para avaliar de forma independente a política de remuneração de administradores.
(Estatuto, art. 33, § 3º; Regimento Interno do Comitê de Remuneração, art. 7º).
13.4. O funcionamento do Comitê de Remuneração é regulado por meio do seu
Regimento Interno, aprovado pelo Conselho de Administração. (Estatuto, arts. 21,
inciso VII, e 34, § 6º).
13.5. O Comitê de Remuneração reúne-se, ordinariamente, no mínimo semestralmente
para avaliar e propor ao Conselho de Administração a remuneração fixa e variável dos
administradores do Banco, bem como nos três primeiros meses do ano para avaliar e
propor o montante global anual de remuneração a ser fixado para os membros dos
órgãos de administração. Reúne-se extraordinariamente, por convocação do
coordenador, sempre que julgado necessário por qualquer um de seus membros ou por
solicitação da Administração do Banco. (Estatuto, art. 34, § 6º; Regimento Interno do
Comitê de Remuneração, art. 10).
14. Auditoria Interna
14.1. 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. 35)
14.2. 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.
15. Auditoria Independente
15.1. 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, § 3º, inciso II).
16. Ética e Responsabilidade Socioambiental
16.1. O Banco do Brasil tem a ética como compromisso e o respeito como atitude nos
relacionamentos com os públicos de interesse e com o meio ambiente. (Política Geral de
Escopo Institucional)
16.2. Com o objetivo de internalizar a cultura de sustentabilidade econômica, social e
ambiental nas práticas administrativas e negociais do Conglomerado, foi elaborada a
Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil.
16.3. A Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental evoca o respeito a
valores universais relacionados a direitos humanos, princípios e direitos fundamentais
do trabalho e princípios sobre meio ambiente e desenvolvimento.
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16.4. O Banco do Brasil pauta-se, também, pelos seguintes compromissos públicos:
16.4.1. Agenda 21 - declaração de compromisso entre o Banco do Brasil e o Ministério
do Meio Ambiente, na qual o Banco se compromete a criar e a implementar um plano
de ação em prol da sustentabilidade dos seus negócios;
16.4.2. Pacto Global da ONU - iniciativa desenvolvida pela Organização das Nações
Unidas (ONU), com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional
para a promoção de valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio
ambiente e combate à corrupção;
16.4.3. Carta Empresarial pelos Direitos Humanos e pela Promoção do Trabalho
Decente - iniciativa do Instituto Ethos que compromete as empresas signatárias a
respeitarem os direitos humanos e a promoverem o trabalho decente em suas atuações,
construindo critérios para fornecedores diretos e clientes, e disseminando esses
princípios em suas cadeias de valor, por meio da equidade de gênero, equidade de raça,
inclusão de pessoas com deficiência, promoção dos direitos da criança, do adolescente e
do jovem, erradicação do trabalho escravo e garantia da liberdade de organização;
16.4.4. Pacto pelo Combate ao Trabalho Escravo - proposto pelo Instituto Ethos, trata-se
de compromisso com o desenvolvimento de esforços, visando dignificar e modernizar
as relações de trabalho nas cadeias produtivas;
16.4.5. Caring for Climate - plataforma adicional de compromisso do Pacto Global com
o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA e o Conselho
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, objetivando avançar em
soluções sobre mudanças climáticas, por meio de melhoria da eficiência energética para
a redução de emissão de carbono, minimização dos riscos e identificação de
oportunidade das mudanças climáticas nos negócios da empresa, e engajamento do
governo, sociedade e cadeias de valor para estabelecimento de iniciativas conjuntas;
16.4.6. Conselho Mundial da Água - plataforma internacional multi-stakeholder criada
por especialistas em água, abastecimento e saneamento de diversas organizações
interessadas no tema e preocupados com a questão de escassez de recursos hídricos em
toda comunidade global, visando promover a conservação, proteção, desenvolvimento,
planejamento, gestão da utilização da água, em todas as suas dimensões de forma
ambientalmente sustentável para o benefício de toda a vida na Terra;
16.4.7. Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção - iniciativa do Instituto
Ethos, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD, o Escritório das
Nações Unidas contra Drogas e Crimes- UNODC e o Comitê Brasileiro do Pacto
Global, cujos signatários assumem publicamente o compromisso de propagar boas
práticas de ética empresarial que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias
para obtenção de resultados econômicos. As empresas signatárias do Pacto fazem parte
do projeto "Empresa Limpa";
16.4.8. Princípios de Empoderamento das Mulheres - iniciativa conjunta do Fundo das
Nações Unidas para o Desenvolvimento das Mulheres - UNIFEM com o Pacto Global
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das Nações Unidas, que prevê ações voltadas a estabelecer liderança corporativa de alto
nível para a igualdade de gênero, promover educação, treinamento e desenvolvimento
profissional para mulheres, medir e publicamente relatar o progresso no alcance da
igualdade de gênero;
16.4.9. Princípios do Equador - compromisso voluntário de instituições financeiras em
adotar o conjunto de políticas e diretrizes (salvaguardas) socioambientais do Banco
Mundial e da International Finance Corporation na análise de projetos de investimento
da modalidade project finance;
16.4.10. Protocolo Verde - princípios assumidos, voluntariamente, por bancos oficiais
brasileiros, que se propõem a empreender políticas e práticas que estejam em harmonia
com o desenvolvimento sustentável;
16.4.11. Em alinhamento com os princípios de responsabilidade socioambiental
constantes de suas políticas gerais e específicas e com os compromissos públicos
assumidos, o Banco do Brasil considera em seus financiamentos e investimentos as
práticas divulgadas em suas diretrizes de sustentabilidade para os setores de
agronegócios, energia elétrica, construção civil e mineração.
16.5. Outras informações relevantes podem ser acessadas, na internet, na página sobre a
postura de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil.
17. Conduta e Conflito de Interesses
17.1. Na orientação da conduta dos funcionários do Banco do Brasil, utilizam-se como
referenciais os princípios que permeiam os documentos Políticas Gerais e Políticas
Específicas, aprovados pelo Conselho Administração, bem como o Código de Ética.
Além destes referenciais, os membros da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração também se submetem ao contido no Código de Conduta da Alta
Administração Federal.
17.2. Para prevenir o uso de informações privilegiadas pelos administradores, o Estatuto
Social prevê procedimentos de auto-regulação (Estatuto, art. 17), os quais são
disciplinados por Política Específica de Divulgação de Ato ou Fato Relevante do Banco
do Brasil e de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão do Banco do Brasil.
17.3. Há mecanismos destinados ao acolhimento de reclamações, denúncias, sugestões e
elogios de clientes e de cidadãos (Ouvidoria Banco do Brasil) e de funcionários
(Ouvidoria Interna), que auxiliam no monitoramento da observância das normas
relacionadas à ética e à conduta.
17.4. Na ocorrência de conflitos e controvérsias entre o Banco, seus acionistas,
administradores e membros do Conselho Fiscal, relacionados às práticas de governança
corporativa, utiliza-se o recurso de arbitragem, segundo as regras da Câmara de
Arbitragem do Mercado da Bovespa. (Estatuto, art. 52)
17.5. Além dos requisitos, exigências e vedações previstos à participação nos Conselhos
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de Administração e Fiscal, na Diretoria Executiva e no Comitê de Auditoria, com vistas
a mitigar possíveis conflitos de interesses, o Estatuto do Banco também prevê as
seguintes regras de segregação de funções para estruturação dos órgãos de
Administração (Estatuto, art. 32):
17.5.1. As diretorias ou unidades responsáveis por funções relativas à gestão de riscos
não podem ficar sob supervisão direta de Vice-Presidente a que estiverem vinculadas
diretorias ou unidades responsáveis por qualquer outra atividade administrativa ou
negocial, exceto nos casos de recuperação de créditos e conformidade;
17.5.2. 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 estiverem
vinculadas diretoria ou unidades responsáveis por atividades de concessão de créditos
ou de garantias, exceto nos casos de recuperação de créditos; e
17.5.3. Os Vice-Presidentes, Diretores ou quaisquer responsáveis pela administração de
recursos próprios do Banco não podem administrar recursos de terceiros.
17.6. As transações com partes relacionadas são divulgadas no site de Relações com
Investidores, através de resumo dos contratos com Partes Relacionadas e de Notas
Explicativas das Demonstrações Contábeis.
Fonte: Diretoria de Estratégia e Organização
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1. Clientes
1.1. Oferecemos produtos, serviços e informações para o atendimento das
necessidades de clientes de cada segmento de mercado, com inovação,
qualidade e segurança.
1.2. Oferecemos tratamento digno e cortês, respeitando os interesses e os direitos do
consumidor.
1.3. Oferecemos orientações e informações claras, confiáveis e oportunas, para
permitir aos clientes a melhor decisão nos negócios.
1.4. Estimulamos a comunicação dos clientes com a Empresa e consideramos suas
manifestações no desenvolvimento e melhoria das soluções em produtos,
serviços e relacionamento.
1.5. Asseguramos o sigilo das informações bancárias, ressalvados os casos previstos
em lei.
2. Funcionários e Colaboradores
2.1. Zelamos pelo estabelecimento de um ambiente de trabalho saudável, pautando
as relações entre superiores hierárquicos, subordinados e pares pelo respeito e
pela cordialidade.
2.2. Repudiamos condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza.
2.3. Respeitamos a liberdade de associação sindical e buscamos conciliar os
interesses da Empresa com os interesses dos funcionários e suas entidades
representativas de forma transparente, tendo a negociação como prática
permanente.
2.4. Asseguramos a cada funcionário o acesso às informações pertinentes à sua
privacidade, bem como o sigilo destas informações, ressalvados os casos
previstos em lei.
2.5. Mantemos contratos e convênios com instituições que asseguram aos
colaboradores condições previdenciárias, fiscais, de segurança do trabalho e de
saúde.
2.6. Reconhecemos, aceitamos e valorizamos a diversidade do conjunto de pessoas
que compõem o Conglomerado.
2.7. Repudiamos práticas ilícitas, como suborno, extorsão, corrupção, propina, em
todas as suas formas.
2.8. Orientamos os profissionais contratados a pautarem seus comportamentos pelos
princípios éticos do BB.
3. Fornecedores
3.1. Adotamos, de forma imparcial e transparente, critérios de seleção, contratação e
avaliação, que permitam pluralidade e concorrência entre fornecedores, que
confirmem a idoneidade das empresas e que zelem pela qualidade e melhor
preço dos produtos e serviços contratados.
3.2. Requeremos, no relacionamento com fornecedores, o cumprimento da legislação
trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como a não-utilização de trabalho infantil
ou escravo e a adoção de relações de trabalho adequadas e de boas práticas de
preservação ambiental, resguardadas as limitações legais.
4. Acionistas, Investidores e Credores
4.1. Pautamos a gestão da Empresa pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
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4.2. Somos transparentes e ágeis no fornecimento de informações aos acionistas, aos
investidores e aos credores.
4.3. Consideramos toda informação passível de divulgação, exceto a de caráter
restrito que coloca em risco o desempenho e a imagem institucional, ou que está
protegida por lei.
5. Parceiros
5.1. Consideramos os impactos socioambientais na realização de parcerias,
convênios, protocolos de intenções e de cooperação técnico-financeira com
entidades externas, privadas ou públicas.
5.2. Estabelecemos parcerias que asseguram os mesmos valores de integridade,
idoneidade e respeito à comunidade e ao meio ambiente.
6. Concorrentes
6.1. Temos a ética e a civilidade como compromisso nas relações com a concorrência.
6.2. Conduzimos a troca de informações com a concorrência de maneira lícita,
transparente e fidedigna, preservando os princípios do sigilo bancário e os
interesses da Empresa.
6.3. Quando solicitados, disponibilizamos informações fidedignas, por meio de fontes
autorizadas.
7. Governo
7.1. Somos parceiros do Governo Federal na implementação de políticas, projetos e
programas socioeconômicos voltados para o desenvolvimento sustentável do
País.
7.2. Articulamos os interesses e as necessidades da Administração Pública com os
vários segmentos econômicos da sociedade.
7.3. Relacionamo-nos com o poder público independentemente das convicções
ideológicas dos seus titulares.
8. Comunidade
8.1. Valorizamos os vínculos estabelecidos com as comunidades em que atuamos e
respeitamos seus valores culturais.
8.2. Reconhecemos a importância das comunidades para o sucesso da Empresa, bem
como a necessidade de retribuir à comunidade parcela do valor agregado aos
negócios.
8.3. Apoiamos, nas comunidades, iniciativas de desenvolvimento sustentável e
participamos de empreendimentos voltados à melhoria das condições sociais da
população.
8.4. Zelamos pela transparência no financiamento da ação social.
8.5. Afirmamos nosso compromisso com a erradicação de todas as formas de trabalho
degradante: infantil, forçado e escravo.
8.6. Afirmamos estrita conformidade à Lei na proibição ao financiamento e apoio a
partidos políticos ou candidatos a cargos públicos.
9. Órgãos Reguladores
9.1. Trabalhamos em conformidade com as leis e demais normas do ordenamento
jurídico.
9.2. Atendemos nos prazos estabelecidos às solicitações originadas de órgãos
externos de regulamentação e fiscalização e de auditorias externa e interna.
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Aprovado pela Assembleia 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
Assembleias 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
(20100284574, de 22.04.2010), 13.04.2010 (20100628060, de 12.08.2010), 05.08.2010
(20100696040, de 02.09.2010), 06.09.2011 (20110895207, de 31.01.2012), 26.04.2012
(20120445450, de 28.06.2012), 19.09.2012 (20120907496, de 20.11.2012), 18.12.2012
(20130248410, de 12.03.2013) e 19.12.2013 (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.
§ 3º Com a admissão do Banco do Brasil no segmento especial de listagem
denominado Novo Mercado, da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuro, o Banco, seus acionistas, administradores e membros do conselho Fiscal
sujeitam-se às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA.
§ 4º As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas nos artigos 55, 56 e 57 deste estatuto.
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,
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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.
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
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Capital social e ações ordinárias
Art. 7º O Capital Social é de R$ 54.000.000.000,00 (cinquenta e quatro bilhões de reais), 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
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$ 110.000.000.000,00 (cento e dez 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
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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
essa finalidade com bolsa de valores.
Parágrafo único. A escolha da instituição ou empresa especializada para determinação
do valor econômico da companhia, nas hipóteses previstas nos artigos 55, 56 e 57 deste
Estatuto, é de competência privativa da Assembleia Geral, mediante apresentação de
lista tríplice pelo Conselho de Administração, e 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;
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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,
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.
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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.
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
Assembleia Geral, e terá oito 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 seis
vagas no Conselho de Administração:
I – o Presidente do Banco;
II – três 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
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Gestão.
§ 3º O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão escolhidos 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.
§ 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 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração
deverão ser Conselheiros Independentes, assim definidos no Regulamento de Listagem
do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, estando nessa condição, os conselheiros eleitos
nos termos do § 1º deste artigo;
II – a condição de Conselheiro Independente será expressamente declarada na Ata da
Assembleia Geral que o eleger.
III - quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo acima,
resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento nos
termos do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
§ 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
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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;
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 dos comitês constituídos no
âmbito do próprio Conselho;
VIII – decidir sobre a participação dos empregados nos lucros ou resultados do Banco;
IX – apresentar à Assembleia Geral lista tríplice de empresas especializadas para
determinação do valor econômico da companhia, para as finalidades previstas 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 dos comitês constituídos no âmbito do próprio
Conselho;
XII – avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempenho da Diretoria Executiva e
dos comitês constituídos no âmbito do próprio Conselho; 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.
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§ 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, favorável ou contrária, 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
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
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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:
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
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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:
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,
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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.

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;
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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.
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.
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§ 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:
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 relativas à gestão de riscos não
podem ficar sob a supervisão direta de Vice-Presidente a que estiverem vinculadas
diretorias ou unidades responsáveis por qualquer outra atividade administrativa ou
negocial, exceto nos casos de recuperação de créditos e conformidade;
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 estiverem
vinculadas diretorias ou unidades responsáveis por 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.
Seção V – Comitês vinculados ao Conselho de Administração
Comitê de Auditoria
Art. 33. O Comitê de Auditoria, com as atribuições e encargos previstos na legislação, será
formado por quatro membros efetivos, com mandatos anuais, renováveis até o máximo
de cinco anos, nos termos das normas aplicáveis, observado, preferencialmente, que a
substituição de todos os membros não ocorra simultaneamente.
§ 1º Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de Administração,
obedecendo ao disposto neste Estatuto e aos seguintes critérios:
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I – um membro titular será escolhido dentre os indicados pelos Conselheiros de
Administração eleitos pelos acionistas minoritários;
II – três membros titulares serão escolhidos dentre os indicados pelos Conselheiros de
Administração representantes da União; e
III - pelo menos um dos integrantes do Comitê de Auditoria deverá possuir comprovados
conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria.
§ 2º 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.
§ 3º 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
Banco do Brasil que adotarem o regime de Comitê de Auditoria único.
§ 4º
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 de Administração, 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.
§ 5º 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.
§ 6º Ao término do mandato, os ex-membros do Comitê de Auditoria, sujeitam-se ao
impedimento previsto no § 6º do art. 24 deste Estatuto, observados os §§ 7º a 11 do
mesmo artigo.
Comitê de Remuneração
Art. 34. O Comitê de Remuneração, com as atribuições e encargos previstos na legislação, será
formado por quatro membros efetivos, com mandato anual, renovável até o máximo de
dez anos, nos termos das normas aplicáveis.
§ 1º Os membros do Comitê de Remuneração serão eleitos pelo Conselho de
Administração, obedecendo ao disposto neste Estatuto e no seu Regimento Interno.
§ 2º Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Remuneração não deverá ser membro
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do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva.
§ 3º Os integrantes do Comitê de Remuneração deverão possuir a qualificação e a
experiência necessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração de
administradores.
§ 4º Perderá o cargo o membro do Comitê de Remuneração que deixar de comparecer,
com ou sem justificativa, a três reuniões consecutivas, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, e, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração.
§ 5º São atribuições do Comitê de Remuneração, além de outras previstas na legislação
própria:
I – assessorar o Conselho de Administração no estabelecimento da política de
remuneração de administradores do Banco do Brasil;
II – exercer suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pelo
Banco do Brasil que adotarem o regime de Comitê de Remuneração único.
§ 6º O funcionamento do Comitê de Remuneração será regulado por meio de regimento
interno aprovado pelo Conselho de Administração, observado que o Comitê reunir-se-á:
I – no mínimo semestralmente para avaliar e propor a remuneração fixa e variável dos
administradores do Banco e de suas controladas que adotarem o regime de comitê único;
II – nos três primeiros meses do ano para avaliar e propor o montante global anual de
remuneração a ser fixado para os membros dos órgãos de administração, a ser
submetido às Assembleias Gerais do Banco e das sociedades que adotarem o regime de
comitê de Remuneração único.
§ 7º A função de membro do Comitê de que trata o caput não é remunerada.
Seção VI – Auditoria Interna
Art. 35. 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. 36. 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.
§ 2º A atuação da Ouvidoria será pautada pela transparência, independência,
imparcialidade e isenção, sendo dotada de condições adequadas para o seu efetivo
funcionamento.

17

Estatuto Social
§ 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. 37. 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, na data da 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. 38. 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. 39. Os Conselheiros Fiscais assistirão às reuniões do Conselho de Administração em que se
deliberar sobre os assuntos em que devam opinar.
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
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Art. 40. 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. 41. O exercício social coincidirá com o ano civil, com término no dia 31 de dezembro de cada
ano.
Demonstrações financeiras
Art. 42. 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. 43. 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. 44. 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;
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
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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. 45. 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. 46. 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.
CAPÍTULO VIII – RELAÇÕES COM O MERCADO
Art. 47. 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
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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. 48. 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. 49. 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. 50. 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. 51. 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
deferimento de operações da Instituição, submetendo os resultados do trabalho à
apreciação dos Conselhos Diretor, Fiscal e de Administração.
Arbitragem
Art. 52. O Banco, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a
21

Estatuto Social
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, 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, 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. 53. 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. 54. 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 (i) 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; ou (ii) em caso de alienação do controle de sociedade
que detenha o poder de controle do Banco, sendo que, nesse caso, o acionista
controlador alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído ao
Banco nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor.
§ 2º Aquele que adquirir o poder de controle, em razão de contrato particular de compra
de ações celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade de
ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no caput deste artigo, e (ii)
pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da
oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis)
meses anteriores à data da aquisição do poder de controle, devidamente atualizado até a
data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que
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venderam ações do Banco nos pregões em que o adquirente realizou as aquisições,
proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à
BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos.
§ 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. 55. 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, na
forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e conforme previsto no Parágrafo
Único do Artigo 10.
§ 1º No caso da saída do Banco do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, para que os
valores mobiliários por ele emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo
Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária na qual a sociedade
resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à
negociação no Novo Mercado, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
assembleia geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá
efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas do
Banco, no mínimo, pelo respectivo valor econômico, a ser apurado em laudo de avaliação
elaborado nos termos do Parágrafo 3º deste Artigo e do Parágrafo Único do Artigo 10,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
§ 2º Os custos com a contratação de empresa especializada de que trata este Artigo serão
suportados pelo acionista controlador.
§ 3º Os laudos de avaliação referidos neste Artigo deverão ser elaborados por instituição
ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder
de decisão do Banco, de seus administradores e/ou do(s) acionista(s) controlador(es), além
de satisfazer os requisitos do § 1º do Artigo 8º da Lei nº 6.404/76, e conter a
responsabilidade prevista no Parágrafo 6º desse mesmo Artigo.
Art. 56. Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída do Banco
do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, para que os valores mobiliários por ele emitidos
passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação
de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não
tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, no prazo de 120
(cento e vinte) dias contados da data da Assembleia geral que aprovou a referida
operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de
ações nas mesmas condições previstas no Artigo 55 deste Estatuto.
§ 1º A referida Assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da
oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia, deverá(ão)
assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
§ 2º Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de
aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a
companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à
negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à
reorganização societária realizar a referida oferta.
Art. 57. A saída do Banco do Novo Mercado da BM&FBOVESPA em razão de descumprimento de
obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação
de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo valor econômico das ações, a ser
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apurado em laudo de avaliação de que tratam o Parágrafo Único do Artigo 10 e o
Parágrafo 3º do Artigo 55 deste Estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.
§ 1º O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista
no caput desse artigo.
§ 2º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida
no caput decorrer de deliberação da Assembleia geral, os acionistas que tenham votado a
favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta
pública de aquisição de ações prevista no caput.
§ 3º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida
no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os administradores do Banco
deverão convocar Assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação
sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo
Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída do Banco do Novo Mercado.
§ 4º Caso a Assembleia geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela saída do
Banco do Novo Mercado, a referida Assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is)
pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is),
presente(s) na Assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a
oferta.
Ações em circulação
Art. 58. 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. 59. As medidas previstas no art. 43 deste Estatuto serão implementadas após definição de
cronograma pelo Conselho.
Brasília (DF), 19 de dezembro de 2013.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS REALIZADA
EM VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E TREZE
Em vinte de fevereiro de dois mil e treze, às 15:00 horas, realizou-se a Assembleia Geral
Extraordinária dos Acionistas do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE:
5330000063-8) - companhia aberta - em primeira convocação, na sede social da sociedade, no Setor
Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 20º andar (parte), Asa Sul - Brasília (DF), havendo comparecido 721
(setecentos e vinte e um) acionistas, por si ou por delegação, possuidores de 2.125.807.166 (dois
bilhões, cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e sete mil, cento e sessenta e seis) ações
ordinárias, representando 74,20% do total de 2.865.417.020 (dois bilhões, oitocentas e sessenta e
cinco milhões, quatrocentas e dezessete mil e vinte) ações ordinárias, os quais assinaram o “Livro de
Presença", observadas as prescrições legais.
Ante a ausência, por motivo justificado, do Sr. Presidente Aldemir Bendine, os acionistas
presentes elegeram por unanimidade o Sr. Luiz Cláudio Ligabue, para presidir os trabalhos. Este, ao
instalar a Assembleia, convidou para compor a mesa os Srs. Luiz Frederico de Bessa Fleury,
representante da União, acionista majoritária, e Paulo José dos Reis Souza, membro do Conselho
Fiscal. Convidou, também, o Sr. Célio Cota de Queiroz para atuar como secretário.
As matérias apresentadas à Assembleia foram consignadas no Edital de Convocação
publicado nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro de 2013 no Diário Oficial da União (Seção 3, páginas 79,
69 e 71, respectivamente) e no Jornal de Brasília (Brasília - DF, nos dias 04, 06 e 07 de fevereiro de
2013, páginas 12, 10 e 10, respectivamente), a seguir transcrito:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A. - companhia aberta - (“Banco do Brasil”) a participarem,
em primeira convocação, da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no Edifício Sede III, 20º andar, Brasília (DF),
às 15:00 horas do dia 20.02.2013, a fim de deliberar sobre:

(i)

abertura de capital da subsidiária integral da Companhia, BB Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade”), e
respectivo pedido de registro de companhia aberta, emissor categoria “A”, a ser realizado perante a Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada;

(ii)

alienação de ações de emissão da BB Seguridade, de titularidade do Banco do Brasil, em quantidade e ao preço
por ação a serem definidos oportunamente pelo Conselho de Administração, conforme itens (vi) (a) e (b) abaixo,
em oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem
valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) a ser realizada no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e, ainda, com esforços de colocação das Ações no exterior: (a)
nos Estados Unidos da América para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers),
conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operações
isentas de registro nos Estados Unidos da América, ao amparo do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da
América, conforme alterado (“Securities Act”), e (b) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e
o Brasil, para investidores que sejam pessoas não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou
não constituídos de acordo com as leis daquele país (non U.S. Persons), de acordo com a legislação vigente no
país de cada investidor, com base no Regulamento S, no âmbito do Securities Act (em conjunto, “Investidores
Estrangeiros”), em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e da CVM aplicáveis
(“Oferta Primária”, “Oferta Secundária” e, conjuntamente, “Oferta”). Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM
400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar equivalente a
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até 15% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais, conforme abaixo definido) no
âmbito da Oferta (“Ações Suplementares”), nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, as
quais serão destinadas a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da
Oferta (“Opção de Ações Suplementares”). As Ações Suplementares serão exclusivamente de titularidade do
Banco do Brasil. Adicionalmente, sem prejuízo das Ações Suplementares, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da
Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20% do total de
Ações inicialmente ofertadas (excluídas as Ações Suplementares) nas mesmas condições e no mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”);

(iii)

aumento do capital social da BB Seguridade, dentro do limite de até 10% da totalidade das ações de emissão da
BB Seguridade, na hipótese de realização da Oferta Primária, conforme deliberação a ser tomada oportunamente
pelo Conselho de Administração;

(iv)

renúncia ao direito de preferência do Banco do Brasil, na hipótese de realização da Oferta Primária, conforme
deliberação a ser tomada oportunamente pelo Conselho de Administração;

(v)

empréstimo de até 15% das ações inicialmente ofertadas na Oferta para fazer frente ao processo de estabilização
das ações no âmbito da Oferta, com observância do artigo 24 da Instrução CVM 400 e da regulamentação
aplicável, por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), inclusive;

(vi)

delegação de poderes ao Conselho de Administração para: (a) fixar a quantidade de ações a serem alienadas pelo
Banco do Brasil, no âmbito da Oferta Secundária, dentro do limite de até 40% da totalidade das ações de emissão
da BB Seguridade, incluídas as Ações Adicionais e as Ações Suplementares; (b) fixar o preço de venda das ações,
ao preço que vier a ser acordado na data de precificação da Oferta, após a apuração do resultado do procedimento
de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil e no exterior, em
consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações e em conformidade com
o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400 (bookbuilding); (c) deliberar sobre aumento do capital social da BB
Seguridade, dentro do limite de até 10% da totalidade das ações de emissão da BB Seguridade, no âmbito da
Oferta Primária, determinando inclusive a forma de subscrição e integralização das Ações emitidas, realizando a
verificação de subscrição e, constatada a subscrição e integralização do aumento de capital, homologá-lo; (d)
deliberar sobre a renúncia ao direito de preferência do Banco do Brasil, no âmbito da Oferta Primária; (e) deliberar
sobre a exclusão do direito de preferência no âmbito da Oferta Primária e/ou Secundária, conforme aplicável;

(vii)

autorização ao Conselho Diretor para tomar todas as providências e praticar todos os atos que se fizerem
necessários ou convenientes à consecução da Oferta Primária e/ou da Oferta Secundária, a celebração de todos
os documentos e contratos relacionados, incluindo a adesão da BB Seguridade ao segmento especial de listagem
da BM&FBOVESPA S.A. designado Novo Mercado, a celebração do Contrato de Participação no Novo Mercado
pelo Banco do Brasil na qualidade de acionista controlador, bem como ratificar todos os demais atos já praticados;

(viii)

utilização de parte das ações em tesouraria para pagamento de parte da Remuneração Variável dos
administradores do Banco do Brasil S.A. e da BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e valores
Mobiliários S.A.

Os instrumentos de mandato deverão ser depositados no Banco do Brasil, na Secretaria Executiva, no 23º andar do Ed.
Sede III, em Brasília (DF), preferencialmente até 24 horas antes da realização da Assembleia.
Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/76, o acionista, ou seu representante legal, deverá
apresentar documento hábil de identidade e, no caso de titulares de ações escriturais ou em custódia, comprovante
expedido pela instituição financeira depositária.
A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede do Banco do Brasil, na Secretaria
Executiva, 23º andar do Ed. Sede III, em Brasília (DF), na página de relações com investidores (www.bb.com.br) e na
página da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
Brasília (DF), 1º de fevereiro de 2013.
Aldemir Bendine
Conselheiro de Administração
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Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes
decidiram, por maioria de votos:
(i)

aprovar a abertura de capital da subsidiária integral da Companhia, BB Seguridade
Participações S.A. (“BB Seguridade”), e o respectivo pedido de registro de companhia aberta,
emissor categoria “A”, a ser realizado perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos
termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada;

(ii)

aprovar a alienação de ações de emissão da BB Seguridade, de titularidade do Banco do
Brasil, em quantidade e ao preço por ação a serem definidos oportunamente pelo Conselho de
Administração do Banco do Brasil, conforme itens (vi) (a) e (b) abaixo, em oferta pública de
distribuição primária e/ou secundária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem
valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução
da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e,
ainda, com esforços de colocação das Ações no exterior: (a) nos Estados Unidos da América
para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definidos
na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), em
operações isentas de registro nos Estados Unidos da América, ao amparo do Securities Act de
1933 dos Estados Unidos da América, conforme alterado (“Securities Act”), e (b) nos demais
países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam
pessoas não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos
de acordo com as leis daquele país (non U.S. Persons), de acordo com a legislação vigente no
país de cada investidor, com base no Regulamento S, no âmbito do Securities Act (em
conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em conformidade com a regulamentação do
Conselho Monetário Nacional e da CVM aplicáveis (“Oferta Primária”, “Oferta Secundária” e,
conjuntamente, “Oferta”). Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total
de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar equivalente a até
15% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais, conforme abaixo
definido) no âmbito da Oferta (“Ações Suplementares”), nas mesmas condições e preço das
Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas a atender um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Opção de Ações
Suplementares”). As Ações Suplementares serão exclusivamente de titularidade do Banco do
Brasil. Adicionalmente, sem prejuízo das Ações Suplementares, nos termos do artigo 14,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada poderá
ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertadas (excluídas as Ações
Suplementares) nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
(“Ações Adicionais”).

(iii)

aprovar o aumento do capital social da BB Seguridade, dentro do limite de até 10% da
totalidade das ações de emissão da BB Seguridade, na hipótese de realização da Oferta
Primária, conforme deliberação a ser tomada oportunamente pelo Conselho de Administração
do Banco do Brasil;
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(iv)

aprovar a renúncia ao direito de preferência do Banco do Brasil, na hipótese de realização da
Oferta Primária, conforme deliberação a ser tomada oportunamente pelo Conselho de
Administração do Banco do Brasil;

(v)

aprovar o empréstimo de até 15% das ações inicialmente ofertadas na Oferta para fazer frente
ao processo de estabilização das ações no âmbito da Oferta, com observância do artigo 24 da
Instrução CVM 400 e da regulamentação aplicável, por um período de até 30 dias contados da
data de início da negociação das ações na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), inclusive;

(vi)

delegar ao Conselho de Administração do Banco do Brasil poderes para: (a) fixar a quantidade
de ações a serem alienadas pelo Banco do Brasil, no âmbito da Oferta Secundária, dentro do
limite de até 40% da totalidade das ações de emissão da BB Seguridade, incluídas as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares; (b) fixar o preço de venda das ações, ao preço que vier
a ser acordado na data de precificação da Oferta, após a apuração do resultado do
procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser
realizado no Brasil e no exterior, em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º,
da Lei das Sociedades por Ações e em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução
CVM 400 (bookbuilding); (c) deliberar sobre aumento do capital social da BB Seguridade,
dentro do limite de até 10% da totalidade das ações de emissão da BB Seguridade, no âmbito
da Oferta Primária, determinando inclusive a forma de subscrição e integralização das Ações
emitidas, realizando a verificação de subscrição e, constatada a subscrição e integralização do
aumento de capital, homologá-lo; (d) deliberar sobre a renúncia ao direito de preferência do
Banco do Brasil, no âmbito da Oferta Primária, se aplicável; (e) deliberar sobre a exclusão do
direito de preferência no âmbito da Oferta Primária e/ou Secundária, conforme aplicável,
desde que não haja manifestação contrária da CVM sobre esta questão;

(vii)

autorizar o Conselho Diretor do Banco do Brasil a tomar todas as providências e praticar todos
os atos que se fizerem necessários ou convenientes à consecução da Oferta Primária e/ou da
Oferta Secundária, a celebração de todos os documentos e contratos relacionados, incluindo a
adesão da BB Seguridade ao segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA S.A.
designado Novo Mercado, a celebração do Contrato de Participação no Novo Mercado pelo
Banco do Brasil na qualidade de acionista controlador, bem como ratificar todos os demais
atos já praticados;

(viii)

autorizar a utilização de parte das ações em tesouraria para pagamento de parte da
Remuneração Variável dos administradores do Banco do Brasil S.A. e da BB Gestão de
Recursos - Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S.A.

Registro de votos
(a)

Os acionistas National Pension Service e The President and Fellows of Harvard College abstiveram-se
de votar em todos os itens da pauta;

(b)

O acionista Eaton Vance Int (IR) FDS PLC - Eaton Vance Int (IR) Hexavest All-Contry Global Equity Fund
votou contra o item (viii) da pauta.

(c)

Os acionistas Howard Hughes Medical Institute, MaqQuarie Investment Management Limited As
Responsible Entity for Walter Scott Emerging Markets, Willis North American Inc Pension Plan, CIN -
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Clube de Investimento dos Funcionários do Banco do Brasil, BB Top Ações Dividendos FIA, BB Top
Arbitragem Alavancado FI Multimercado LP, BB Top Ações Índice Sustentabilidade Empresarial FI Ações,
BB Top Multi Institucional LP FI Multimercado, BB Top Multi Arrojado LP Fundo de Investimento
Multimercado, BB Top Ações Ibovespa Indexado FI, BB Top Ações Ibovespa Ativo FI, BB Top Ações
IBRX Indexado FI, BB Top Ações Setorial Bancos FI, BB Ações BB Fundo de Investimento, BB Ações 22
FI, BB Previdenciário Ações Governança FI, FFIE-FDO Fiscal de Investimento e Estabilização FI MM
Crd. Privado, BB Top Multi Balanceado FI, BB Brasil Ações Dividendos FI, BB FGEDUC Fundo de
Investimento Multimercado, BB FGO Fundo de Investimento em Ações, Fundo de Investimento dos
Funcionário da Nossa Caixa/No.Banco, BB Top Ações Dividendos Ativo FI, Brasilprev Top A Fundo de
Investimento em Ações, BB terra do Sol FI MM, BBEco Gold Fundo de Investimento em Ações, BB Cap
Ibovespa Indexado FIA abstiveram-se de votar no item (viii) da pauta

O Sr. Presidente da Assembleia esclareceu que as demais características da Oferta de ações
da BB Seguridade constarão do prospecto preliminar da Oferta e do Preliminary Offering
Memorandum.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Srs. Acionistas e
deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas do Banco do
Brasil S.A., da qual eu,

Célio Cota de Queiroz, Secretário, fiz lavrar

esta Ata de forma sumária, como determina o § 3º do artigo 9.º do Estatuto, que, lida e achada
conforme, é devidamente assinada.

VISTO:
_______________________
Eduardo Leopoldino Barbosa
OAB DF 18691
CPF-MF 687.829.856-34

_____________________
Luiz Cláudio Ligabue
Presidente
___________________________
Luiz Frederico de Bessa Fleury
Representante da União

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS
REALIZADA EM VINTE E CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE
Em vinte e cinco de abril de dois mil e treze, às quinze horas, realizou-se Assembleia
Geral Ordinária dos Acionistas do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE:
5330000063-8) - companhia aberta - em primeira convocação, na sede social da empresa no Setor
Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 20º andar (parte), Asa Sul - Brasília (DF), havendo comparecido
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) acionistas, por si ou por delegação, possuidores de
2.081.255.560 (dois bilhões, oitenta e um milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e
sessenta) ações ordinárias, representando 72,60% do total de 2.865.417.020 (dois bilhões, oitocentos
e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil e vinte) ações ordinárias, os quais
assinaram o “Livro de Presença", observadas as prescrições legais.
Ante a ausência, por motivo justificado, do Sr. Presidente Aldemir Bendine, os
acionistas presentes elegeram por unanimidade o Sr. Luiz Cláudio Ligabue, para presidir os
trabalhos. Este, ao instalar as Assembleias, convidou para comporem a mesa a Sra. Kátia Aparecida
Zanetti de Lima, representante da União, acionista majoritária, e o Sr. Marcos Machado Guimarães,
membro do Conselho Fiscal. Convidou, também, os acionistas Neila Maria Barreto Leal e Célio Cota
de Queiroz para atuarem como primeiro e segundo secretários, respectivamente.
As matérias apresentadas à Assembleia foram as consignadas no Edital de
Convocação publicado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2013 no Diário Oficial da União (Seção 3 páginas 70, 86 e 73, respectivamente) e no Jornal de Brasília (Brasília-DF, páginas 22, 10 e 28,
respectivamente), a seguir transcrito:

BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ 00.00.000/0001-91
Assembleia Geral Ordinária
São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A. - companhia aberta - a participarem, em primeira
convocação, da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no Edifício Sede III, 20º andar, Brasília (DF), às quinze horas
do dia 25.04.2013, a fim de tratar dos seguintes assuntos:
Assembleia Geral Ordinária
I- conhecimento do Relatório da Administração e deliberação das contas, balanços, demonstrações financeiras, pareceres
do Conselho Fiscal e dos auditores independentes e do relatório do Comitê de Auditoria relativos ao ano de 2012;
II- destinação do lucro líquido do exercício de 2012 e a distribuição de dividendos;
III- eleição dos membros do Conselho Fiscal;
IV- fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
V- eleição dos membros do Conselho de Administração;
VI- fixação do montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração.
Os instrumentos de mandatos deverão ser depositados no Banco, na Secretaria Executiva, no 23º andar do Ed. Sede III,
em Brasília (DF), preferencialmente até 24 horas antes da realização da Assembleia.
Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/76, o acionista, ou seu representante legal,
deverá apresentar documento hábil de identidade e, no caso de titulares de ações escriturais ou em custódia, comprovante
expedido pela instituição financeira depositária.
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De conformidade com a Instrução n.º 282, de 26.06.1998, da Comissão de Valores Mobiliários, será de 5% (cinco por
cento) o percentual mínimo do capital votante para requerimento da adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos
membros do Conselho de Administração. O requerimento deverá ser formulado ao Presidente do Banco, até 48 horas
antes da Assembleia.
Para a indicação de membros do Conselho de Administração, devem ser observadas as normas da Instrução CVM 367, de
29.05.2002.
A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede do Banco do Brasil, na Secretaria
Executiva, 23º andar do Ed. Sede III, em Brasília (DF), na página de relações com investidores (www.bb.com.br) e na
página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
Brasília (DF), 22 de março de 2013
Aldemir Bendine
Conselheiro de Administração

A Assembleia decidiu:
a) aprovar, por maioria dos votos, as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do relatório de
Administração e dos Pareceres do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, dos Auditores
Independentes e do Relatório do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício de 2012, todos
publicados em 28.02.2013 no Diário Oficial da União e no Jornal de Brasília (DF);
b) aprovar, por maioria dos votos, a destinação do lucro líquido do exercício de 2012, conforme
proposto pela Administração do Banco, na forma do quadro a seguir:
Em R$
Lucro Líquido
Lucros Acumulados
Lucro Líquido Ajustado
Reserva Legal
Remuneração aos acionistas

12.309.870.442,80
7.002.924,78
12.316.873.367,58
615.493.522,14
4.923.948.177,12

Juros Sobre Capital Próprio

3.353.791.683,24

Dividendos

1.570.156.493,88

Utilização da Reserva p/ Equalização de Dividendos

(485.652.834,84)

Reservas Estatutárias

7.263.084.503,16

para Margem Operacional
para Equalização de Dividendos

6.536.776.052,84
726.308.450,32

c) eleger, por maioria dos votos, os membros do Conselho Fiscal, abaixo qualificados, para
cumprirem o mandato 2013/2014, esclarecido que os eleitos atendem às exigências constantes
no Estatuto Social e na legislação em vigor:
CONSELHO FISCAL - Mandato 2013/2014
Representantes do Tesouro Nacional, indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda:
Titular: PAULO JOSÉ DOS REIS SOUZA, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o
nº 494.424.306-53, portador da Carteira de Identidade nº 2.536.569, expedida em 22.12.2000 pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Endereço: Esplanada dos
Ministérios, bloco P, anexo, sala 101, Brasília (DF);
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Suplente: EDÉLCIO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF sob o nº
546.874.466-04, portador da Carteira de Identidade nº M-2.910.926, expedida em 16.10.1981 pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Endereço: Esplanada dos
Ministérios, bloco P, anexo, ala B, térreo, Brasília (DF);
Representantes da União, indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda:
Titular: MARCOS MACHADO GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF sob
o nº 398.826.591-87, portador da Carteira de Identidade nº 885.769, expedida em 12.09.1983 pela
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco
P, 2º andar, sala 223, Brasília (DF);
Suplente: DANIELLE AYRES DELDUQUE, brasileira, casada, economista, inscrita no CPF sob o
nº 670.041.801-15, portadora da Carteira de Identidade nº 1.546.082, expedida em 10.09.1992
pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios,
bloco P, 2º andar, sala 223, Brasília (DF);
Titular: ALDO CÉSAR MARTINS BRAIDO, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito
no CPF sob o nº 064.456.448-21, portador da Carteira de Identidade nº 18.023.404-3, expedida
em 09.02.1999 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Rua
Frei Antonio de Pádua, 1595, Jardim Guanabara, Campinas (SP);
Suplente: ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob
o nº 874.195.641-91, portadora da Carteira de Identidade nº 2.857.695, expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, sala 813,
Brasília (DF);
Membros eleitos pelos acionistas minoritários:
Titular: AUGUSTO CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no
CPF sob o nº 779.545.807-68, portador da Carteira de Identidade nº 58.199, expedida em
23.04.2008 pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Endereço: Rua Visconde de
Albuquerque, nº 517, apt 804, Leblon, Rio de Janeiro (RJ);
Suplente: EDUARDO GEORGES CHEHAB, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF
sob o nº 013.810.648-76, portador da Carteira de Identidade nº 62.317.386, expedida em
20.05.1995 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Rua Adib
Auada, nº 111, casa 50, Granja Viana, Cotia (SP);
Titular: MARCOS DE ANDRADE REIS VILLELA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no
CPF sob o nº 003.782.596-87, portador da Carteira de Identidade nº M852058, expedida em
17.04.1975 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Endereço: Rua
Candelária, nº 6, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ);
Suplente: CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE SÁ, brasileiro, divorciado, economista,
inscrito no CPF sob o nº 212.107.217-91, portador da Carteira de Identidade nº 8842-0, expedida
em 25.10.2010 pelo Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Endereço: Alameda
Jauaperi, 755, Moema, São Paulo (SP);
d) eleger, por maioria dos votos, os membros do Conselho de Administração, abaixo qualificados,
para cumprirem o mandato 2013/2015, esclarecido que os eleitos atendem às exigências
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Representantes da União, indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda:
NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO, brasileiro, casado, economista, portador do CPF nº
009.073.727-08 e da Carteira de Identidade nº 07.555.659-7, expedida em 26.06.1996 pelo
Instituto Félix Pacheco (RJ). Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, 4º andar, Brasília (DF);
ALDEMIR BENDINE, brasileiro, casado, administrador, inscrito do CPF sob nº 043.980.408-62,
portador da Carteira de Identidade nº 10.126.451, expedida em 28.04.1976, pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SBS, quadra 1, bloco G, 24º andar,
Brasília (DF);
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO: brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o nº
565.181.296-20, portadora da Carteira de Identidade nº 51.941, expedida em 01.03.1990 pela
Ordem dos Advogados do Brasil (MG). Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, 8º andar,
Brasília (DF);
Representante da União, indicado pela Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão:
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF
sob o nº 001.338.128-80, portador da carteira de identidade nº 7.226.617-X, expedida em
11.11.2003 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Esplanada
dos Ministérios, bloco C, 7º andar, Brasília (DF);
Membros independentes, eleitos pelos acionistas minoritários:
HENRIQUE JÄGER, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF sob o nº 831.180.477-04,
portador da Carteira de Identidade nº 17.295-2, expedida em 24.06.1988 pelo Conselho Regional
de Economia do Estado do Rio de Janeiro. Endereço: SBS, quadra 1, bloco G, 4º andar, Brasília
(DF);
BERNARDO GOUTHIER MACEDO, brasileiro, divorciado, economista, inscrito do CPF sob o nº
508.238.506-25, portador da Carteira de Identidade nº M-2.103.388, expedida em 28.07.1993 pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Endereço: Rua Desembargador
Paulo Passalaqua, 308, São Paulo (SP);
e) fixar, por maioria dos votos, os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração
e titulares do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da
Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios;
f)

fixar, por maioria dos votos, em até R$ 43.922.887,81 (quarenta e três milhões, novecentos e
vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) a remuneração global a
ser paga aos administradores do Banco do Brasil S.A., no período compreendido entre abril de
2013 e março de 2014;

g) aprovar, por maioria dos votos, a delegação ao Conselho de Administração de competência para
efetuar a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração dos
membros da Diretoria Executiva, observado o montante global e deduzida a parte destinada ao
- segue-
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Conselho de Administração, condicionada esta delegação de competência à observância dos
valores individuais constantes da anexa planilha que contém o detalhamento da remuneração
máxima dos administradores;
h) vedar expressamente, por maioria de votos, o repasse de quaisquer benefícios que,
eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da
formalização do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT na sua respectiva data-base;
i)

condicionar, por maioria de votos, o pagamento da “Participação nos Lucros ou Resultados - PLR
dos diretores” à rigorosa observância dos termos e condições constantes no Programa de Metas
Corporativas do Banco aprovado previamente pelo DEST.

Registro de votos:
Os acionistas Tempo Capital Principal Fundo de Investimento de Ações e Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil apresentaram manifestações por escrito, a
União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil apresentou declaração de voto por
escrito e o acionista Tempo Capital Principal Fundo de Investimento de Ações apresentou
também dois protestos. Esses documentos apresentados encontram-se arquivados na sede da
Empresa e no Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais - IPE da Comissão de
Valores Mobiliários.
Item I do edital: abstiveram-se de votar os acionistas Tempo Capital Principal Fundo de
Investimento de Ações, Blackrock CDN Emerging Markets Index Fund, Blackrock Institucional
Trust Company N.A., Emerging Markets Equity Index Master Fund, Emerging Markets Equity
Index Plus Fund, Emerging Markets Ex-Controversial Weapons Equity Index Fund B, Emerging
Markets Index Non-Lendable Fund, Emerging Markets Index Non-Lendable Fund B, Emerging
Markets Sudan Free Equity Index Fund, Ishares MSCI ACWI EX US Index Fund, Ishares MSCI
Brasil (Free) Index Fund, Ishares MSCI Bric Index Fund, Ishares MSCI Emerging Markets Index
Fund, Japan Trustee Services Bank Ltd STB LM Brazilian High Dividend Equity Mother Fund,
Legg Mason Global Funds PLC, LVIP Blackrock Emerging Markets Index RPM Fund; St. Jamess
Place Global Equity Unit Trust, Blackrock Korea Latin American Fund-Master;
Item II do edital: abstiveram-se de votar os acionistas Tempo Capital Principal Fundo de
Investimento de Ações, Japan Trustee Services Bank.LTD. STB LM Brazilian High Dividend
Equity Mother Fund, Legg Mason Global Funds PLC;
Item IV do edital: abstiveram-se de votar os acionistas Tempo Capital Principal Fundo de
Investimento de Ações, Argucia Endowment Fundo de Investimento Multimercado, Argucia
Income Fundo de Investimentos em Ações, Argucia LLC, Rhodes Fundo de Investimentos em
Ações, Sparta Fundo de Investimentos em Ações, Electrical Workers Local NO.26 Pension Trust
Fund, Japan Trustee Sevices Bank LTD STB LM Brazilian High Dividend Equity Mother Fund,
Legg Mason Global Funds PLC, Local NO.8 IBEW Retirement Plan and Trust, National Elevator
Industry Health Benefit Plan, City of Philadelphia Public Employees Retirement System.
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Votaram contra neste item: Eaton Vance Int (IR) FDS PLC - Eaton Vance Int (IR) Hexavest AllCountry Global Equity Fund, JP Morgan Chase Retiremente Plan;
Item VI do edital: abstiveram-se de votar os acionistas Tempo Capital Principal Fundo de
Investimento de Ações, Argucia Endowment Fundo de Investimento Multimercado, Argucia
Income Fundo de Investimentos em Ações, Argucia LLC, Rhodes Fundo de Investimentos em
Ações, Sparta Fundo de Investimentos em Ações, Electrical Workers Local NO.26 Pension Trust
Fund, Hand Composite Employee Benefit Trust, Japan Trustee Services Bank Ltd. STB LM
Brazilian High Dividend Equity Mother Fund, Legg Mason Global Funds PLC, Local NO.8 Ibew
Retirement Plan and Trust, Ministry or Strategy and Finance, National Elevator Industry Health
Benefit Plan, City of Philadelphia Public Emplyees Retirement System, Amundi Funds, Amundi
Actions Emergents, FDA 21, GRD 21
Votaram contra neste item: UNAMIBB - União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do
Brasil, Eaton Vance INT (IR) FDS PLC - Eaton Vance INT (IR) Hexavest All-Country Global Equity
Fund, JP Morgan Chase Retirement Plan.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Srs.
Acionistas e deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas do
Banco do Brasil S.A., da qual eu,

Célio

Cota

de

Queiroz,

Segundo

Secretário, fiz lavrar esta Ata de forma sumária, como determina o § 3º do art. 9.º do Estatuto
Social, que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

VISTO:
_______________________
Sandro Nunes de Lima
OAB DF 24693
CPF-MF 485.415.320-20

___________________________
Neila Maria Barreto Leal
Primeira Secretária
___________________________
Luiz Cláudio Ligabue
Presidente
___________________________
Kátia Aparecida Zanetti de Lima
Representante da União

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS REALIZADA
EM DEZENOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE
Em dezenove de dezembro de dois mil e treze, às quinze horas, realizou-se a Assembleia
Geral Extraordinária dos Acionistas do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE:
5330000063-8) - companhia aberta - em primeira convocação, na sede social da empresa no
Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 20º andar (parte), Asa Sul - Brasília (DF), com a presença
de 403 (quatrocentos e três) acionistas, por si ou por delegação, possuidores de 2.025.637.887
(dois bilhões, vinte e cinco milhões, seiscentos e trinta e sete mil e oitocentos e oitenta e sete)
ações ordinárias, representando 70,70% do total de 2.865.417.020 (dois bilhões, oitocentos e
sessenta e cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil e vinte) ações ordinárias, os quais
assinaram o “Livro de Presença", observadas as prescrições legais.
Ante a ausência, por motivo justificado, do Sr. Presidente Aldemir Bendine, os acionistas
presentes elegeram por unanimidade o Sr. Luiz Cláudio Ligabue, para presidir os trabalhos. Este,
ao instalar a Assembleia, convidou para comporem a mesa os Srs. Luiz Frederico de Bessa
Fleury, representante da União, acionista majoritária, e Paulo José dos Reis Souza, membro do
Conselho Fiscal. Convidou, também, o acionista César José Dhein Hoefling para atuar como
secretário.
As matérias apresentadas à Assembleia foram as consignadas no Edital de Convocação
publicado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2013 no Diário Oficial da União (Seção 3 - páginas
100, 97 e 101, respectivamente) e no Jornal Valor Econômico - Centro-Oeste (páginas E2, E2 e
E2, respectivamente), a seguir transcrito:
BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ 00.00.000/0001-91
Assembleia Geral Extraordinária

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A. - companhia aberta - a
participarem, em primeira convocação, da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no
Edifício Sede III, 20º andar, Brasília (DF), às quinze horas do dia 19.12.2013, a fim de:
Iaprovar o aumento de capital social do Banco do Brasil mediante a incorporação de
parte do saldo registrado em Reserva Estatutária para Margem Operacional;
IIaprovar a elevação do capital autorizado;
III- aprovar as alterações dos artigos 7º e 8º do Estatuto Social em virtude das
deliberações constantes nos itens I e II;
IV- aprovar a elevação do montante global de remuneração dos administradores para o
exercício de 2013;
Vhomologar a eleição dos Conselheiros de Administração Elvio Lima Gaspar e Rafael
Vieira de Matos para completar o mandato 2013/2015.
Os instrumentos de mandatos deverão ser depositados no Banco, na Secretaria Executiva,
no 23º andar do Ed. Sede III, em Brasília (DF), preferencialmente até 24 horas antes da realização
da Assembleia.
- segue -
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Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/76, o acionista, ou
seu representante legal, deverá apresentar documento hábil de identidade e, no caso de titulares de
ações escriturais ou em custódia, comprovante expedido pela instituição financeira depositária.
A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede do
Banco do Brasil, na Secretaria Executiva, 23º andar do Ed. Sede III, em Brasília (DF), na página de
relações com investidores (www.bb.com.br) e na página da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
Brasília (DF), 03 de dezembro de 2013
Aldemir Bendine
Conselheiro de Administração
A Assembleia decidiu:
a)

aprovar, por maioria dos votos, o aumento de capital social do Banco do Brasil no valor
de R$ 5.600.000.000,00 mediante a incorporação de parte do saldo registrado em
Reserva Estatutária para Margem Operacional;

b)

aprovar, por maioria dos votos, a elevação do capital autorizado para R$ 110 bilhões;

c)

aprovar, por maioria dos votos, as alterações dos artigos 7º e 8º do Estatuto Social em
virtude das deliberações constantes nos itens I e II, que passam a ter a seguinte
redação:
Art. 7.º O Capital Social é de R$ 54.000.000.000,00 (cinquenta e quatro bilhões de
reais), 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.
Art. 8.º 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$ 110.000.000.000,00 (cento e dez bilhões de reais), mediante a
emissão de ações ordinárias, concedendo-se aos acionistas preferência para a
subscrição de aumento de capital, na proporção do número de ações que possuírem,
ressalvado o direito de titulares de bônus de subscrição emitidos pela Companhia.

d)

fixar, por maioria dos votos, em até R$ 47.448.038,97 a remuneração global a ser paga
aos administradores do Banco do Brasil, no período compreendido entre abril de 2013 e
março de 2014, devido (i) à alteração no Regulamento Geral do Programa de
Remuneração Variável da Diretoria Executiva, que visou aproximar os seus critérios e
indicadores aos da política de remuneração variável de empresas estatais implementada
pelo DEST - Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, que
resulta em acréscimo de R$ 3.472.094,36 neste item; e (ii) ao acréscimo de R$
53.056,80 no item Previ Cota Patronal, devido à eleição de Diretor integrante do Plano
Previ Futuro, que não tem as contribuições suspensas;
- segue -
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e)

aprovar, por maioria dos votos, a delegação de competência ao Conselho de
Administração para efetuar a distribuição individual dos valores destinados ao
pagamento da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, observado o montante
global e deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração;

f)

aprovar, por maioria dos votos, o condicionamento da delegação de competência da
alínea anterior à observância dos valores individuais constantes da anexa planilha, que
contém o detalhamento da remuneração máxima dos administradores;

g)

fixar, por maioria dos votos, os honorários mensais dos membros do Conselho de
Administração e dos titulares do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média
mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional
de férias e benefícios;

h)

vedar expressamente, por maioria de votos, o repasse de quaisquer benefícios que,
eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da
formalização do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT na sua respectiva data-base;

i)

condicionar, por maioria de votos, o pagamento da “Participação nos Lucros ou
Resultados - PLR dos diretores” à rigorosa observância dos termos e condições
constantes de Programa de Metas Corporativas aprovado previamente pelo DEST para
essa Empresa;

j)

homologar, por maioria dos votos, as nomeações dos Conselheiros de Administração
Elvio Lima Gaspar e Rafael Vieira de Matos, nomeados pelo próprio Conselho,
conforme preconiza o artigo 20 do Estatuto Social, como representantes do Ministério
da Fazenda e dos Empregados, respectivamente, para completarem o mandato 20132015.

Registre-se que a Unamibb apresentou declaração de voto por escrito sobre o assunto
constante no item “d”.
As manifestações contrárias e abstenções constam em Orientações de Voto arquivadas na
sede da Empresa.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Srs. Acionistas e
deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas do Banco do
- segue -
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Brasil S.A., da qual eu,

César José Dhein Hoefling, Secretário, fiz

lavrar esta Ata de forma sumária, como determina o § 3º do art. 9.º do Estatuto Social, que, lida e
achada conforme, é devidamente assinada.

VISTO:
_______________________
Sandro Diehl
OAB RS 67.136-B
CPF-MF 843.154.234-91

__________________________
Luiz Cláudio Ligabue
Presidente
__________________________
Luiz Frederico de Bessa Fleury
Representante da União
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CAPÍTULO I Art. 1º

CAPÍTULO II -

DO OBJETO
O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do Conselho de
Administração e o seu relacionamento com os demais órgãos sociais, observadas as
disposições do Estatuto Social e da legislação em vigor.
DA CONCEITUAÇÃO E DA COMPOSIÇÃO

Art. 2°

O Conselho de Administração é o órgão de ad ministração que fixa a orientação geral
dos negócios do Banco e de suas subsidiárias e controladas.

Art. 3°

O Conselho de Administração tem, na forma p revista em Lei e do Estatuto,
atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, não abrangendo
funções operacionais ou executivas.

Art. 4°

A composição e o prazo de gestão do Conselh o são definidos no Estatuto Social do
Banco.

CAPÍTULO III Art. 5º

Art. 6°

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

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

II -

aprovar, por proposta do Conselho Curador, a alteração do Estatuto da
Fundação Banco do Brasil;

III -

determinar a contratação de especialistas ou peritos para melhor instruírem as
matérias sujeitas à sua deliberação.

Compete ao Presidente:
I-

convocar e presidir as reuniões do Conselho;

II -

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

III -

assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão;

IV -

preparar, assistido pelo secretário, a pauta das reuniões;

V-

coordenar o processo de avaliação de desempenho do Conselho, da Diretoria
Executiva e dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração.

Art. 7°

Compete ao Vice-Presidente substituir o Pre sidente nos casos de ausência ou
vacância do cargo;

Art. 8º

Compete a todos os conselheiros o desempenho das atribuições definidas em Lei, no
Estatuto e neste Regimento.

Art. 9º.

Compete ao Conselheiro de Administração que exercer o cargo de Presidente do
Banco do Brasil:
I – convocar, por deliberação do Conselho, a Assembleia Geral de Acionistas;
II – submeter ao Conselho de Administração as deliberações da Diretoria Executiva

Consolidado em 16.10.2009

que dependem de manifestação daquele Colegiado.

CAPÍTULO IV -

DAS REUNIÕES

Art. 10

Na última reunião ordinária de cada exercício deverá ser aprovado o calendário de
reuniões ordinárias para o exercício seguinte.

Art. 11

Poderá comparecer às reuniões do Conselho quem estiver respondendo pelas
funções do Presidente do Banco do Brasil nas suas ausências, mas sem direito a
voto.

Art. 12

Os votos dissidentes e as abstenções serão registrados em ata.

Art. 13

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

Art. 14

Terão caráter confidencial, de conhecimento restrito aos membros do Conselho de
Administração e aos participantes de que tratam os artigos 18, 19 e 20, toda matéria
oferecida à apreciação do Colegiado em caráter reservado e as decisões pertinentes,
desde que não produzam efeitos perante terceiros, observado o disposto no art. 157
da Lei nº 6.404, de 15.12.1976.

Art. 15

O Conselho realizará reunião específica, ao menos uma vez no ano, sem a presença
do Conselheiro de Administração que exercer o cargo de Presidente do Banco do
Brasil, para aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e do
Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna (RAINT).

Art. 16

Nas ausências simultâneas do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de
Administração, será indicado conselheiro substituto na forma do Parágrafo Único do
Art. 20 do Estatuto Social.
Parágrafo único: a indicação referida no caput não poderá recair sobre o Conselheiro
de Administração que exercer o cargo de Presidente do Banco do Brasil.

CAPÍTULO V-

DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Art. 17

O Conselho de Administração realizará, sob a condução do Presidente, uma
avaliação formal do seu próprio desempenho, do desempenho do Presidente do
Banco, do Comitê de Auditoria e da Diretoria Executiva, conforme os procedimentos
a seguir:
I- avaliação da atuação do colegiado por cada conselheiro;
II- autoavaliação de cada conselheiro;
III-

avaliação da atuação do Presidente do Banco, da Diretoria Executiva e do
Comitê de Auditoria por cada conselheiro.

§ 1º

as avaliações serão realizadas por meio de instrumento próprio aprovado pelo
Conselho de Adminitração;

§ 2º

a avaliação de desempenho do próprio Conselho, do Comitê de Auditoria e da
Diretoria Executiva será efetuada anualmente, enquanto que a do Presidente do
Banco será efetuada semestralmente.

CAPÍTULO VIArt. 18

DA SECRETARIA E DO ASSESSORAMENTO AO CONSELHO
O Conselho será secretariado pelo o Secretário Executivo do Conselho Diretor, a
quem compete:
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I-

comunicar a convocação das reuniões do Conselho;

II - distribuir a pauta das reuniões, lavrar as atas e colher as assinaturas;
III - adotar providências para atendimento a pedidos de informação formulados por
membros do Conselho de Administração;
IV - proceder a todos os demais atos necessários ao funcionamento do Conselho,
podendo emitir certidões, extratos, cópias de atas e outros.
§ 1º

a pauta das reuniões de que trata o inciso II deverá ser distribuída, no mínimo, sete
dias antes da reunião.

§ 2º

Nos impedimentos, afastamentos ou ausências do titular da Secretaria Executiva, as
atribuições previstas neste artigo serão desempenhadas pelo funcionário ou Diretor
designado para secretariar as reuniões do Conselho Diretor.

Art. 19

Participarão das reuniões, na qualidade de assessores do Conselho, os Diretores
Jurídico e de Estratégia e Organização ou, nas suas ausências, um dos integrantes
do Comitê de Administração das respectivas Unidades.

Art. 20

A critério de membro do Colegiado outras pessoas poderão ser convidadas a
participar das reuniões.

CAPÍTULO VII Art. 21

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As omissões e dúvidas de interpretação deste Regimento Interno serão resolvidas
pelo Conselho de Administração.

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, 14.12.2007,
16.10.2009 e 17.12.2012.
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REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DIRETOR

CAPÍTULO I -

Art. 1º

OBJETO

O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento da Diretoria Executiva e do
Conselho Diretor, observadas as disposições do Estatuto Social e da legislação em
vigor.

CAPÍTULO II Art. 2º

CONCEITUAÇÃO, COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA

A Diretoria Executiva é o órgão colegiado responsável pela administração do Banco.

Parágrafo Único - A Diretoria Executiva é composta:
I-

pelo Conselho Diretor, formado pelo Presidente e até nove Vice-presidentes; e

II - por até vinte e sete Diretores.
Art. 3° A Diretoria Executiva tem, além das atribui ções previstas em Lei, aquelas definidas no
Estatuto Social do Banco.
Art. 4º

A composição, o prazo de gestão e as condições para exercício de cargo na Diretoria
Executiva são definidos na forma prevista no Artigo 24 do Estatuto Social.

Art.5º

No caso de afastamento ou vacância dos integrantes da Diretoria Executiva deverão ser
observados os critérios definidos no Artigo 26 do Estatuto Social.
Parágrafo Único - As atribuições do Diretor Jurídico, de natureza técnica, privativas da
advocacia, não serão objeto de absorção por outro Diretor.

CAPÍTULO III Art.6º

REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DIRETOR

A Diretoria Executiva e o Conselho Diretor reunir-se-ão na forma e prazos previstos no
Artigo 31 do Estatuto Social.

1

Art. 7º

As reuniões instalam-se com a presença de, no mínimo, a maioria de seus membros.
Parágrafo único - Eventual ausência de membro nas reuniões deverá ser justificada.

Art. 8º

Compete aos membros dos Colegiados:
I-

relatar os assuntos de suas respectivas áreas; e

II - discutir e votar as matérias.

CAPÍTULO IV -

Art. 9º

PAUTA DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO
DIRETOR

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.

§ 2º

Na eventualidade de algum membro dos Colegiados 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 distribuído aos demais participantes.

Art. 10 Não serão admitidos assuntos extrapauta para deliberação, exceto se, a juízo dos
Colegiados, forem considerados relevantes e/ou urgentes.

CAPÍTULO V -

DELIBERAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DIRETOR

Art. 11 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.
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§ 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

A critério do Presidente ou, nas suas ausências ou impedimentos, do Vicepresidente por ele designado Coordenador da reunião, poderá ser adiada a
deliberação sobre qualquer assunto e até mesmo determinada 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 VI -

ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO
DIRETOR

Art. 12 As deliberações serão documentadas em atas, lavradas no livro próprio, observadas as
prescrições legais.
Parágrafo único

Terá caráter confidencial, de conhecimento restrito aos membros de

cada Colegiado e aos participantes de que tratam os artigos 14 e 15, toda
matéria oferecida à apreciação em caráter reservado, observado o disposto no
artigo 155 da Lei nº 6.404, de 15.12.76.
Art. 13 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.
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§ 2º

Após a assinatura, a Secretaria Executiva ficará responsável pela guarda dos
documentos e pela disponibilização desses para consulta pelas unidades do
Banco autorizadas e para apreciação dos diversos órgãos fiscalizadores, internos
e externos.

CAPÍTULO VII -

SECRETARIA E ASSESSORAMENTO À DIRETORIA EXECUTIVA E AO
CONSELHO DIRETOR

Art. 14 A Diretoria Executiva e o Conselho Diretor terão como Secretário o titular da Secretaria
Executiva, a quem cabe:
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. 15 A Auditoria Interna participará das reuniões da Diretoria Executiva, na qualidade de
consultora, representada por integrante do respectivo Comitê de Administração,
preferencialmente pelo primeiro gestor. Além desta, participarão também das reuniões
do Conselho Diretor, como consultoras, a Diretoria Jurídica e a Diretoria de Estratégia e
Organização, igualmente representadas por integrante dos respectivos Comitês de
Administração, preferencialmente pelo primeiro gestor.
Parágrafo único

A critério do Presidente, por sua iniciativa ou de membro do

Colegiado, poderão ser convidados outros funcionários a participar das reuniões.
CAPÍTULO VIII -

DISPOSIÇÕES FINAIS

4

Art. 16 As omissões e dúvidas de interpretação deste Regimento Interno serão resolvidas pelo
Conselho de Administração.
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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;
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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.
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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
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mandato, a não divulgação de qualquer informação que tem ou terá acesso no
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 Interno, 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 quatro
membros efetivos, com mandatos anuais e renováveis até o máximo de cinco anos, nos termos
das normas aplicáveis, observado, preferencialmente, que a substituição de todos os membros
não ocorra simultaneamente.
§ 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.
04. IMPEDIMENTOS
Art.5º. 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:
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.
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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.6º. O Coordenador do Comitê será escolhido pelo Conselho de Administração.
Art.7º. 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.8º. O Comitê de Auditoria desenvolverá suas atividades por meio de reuniões de trabalho
convocadas por seu coordenador, para cumprimento de suas atribuições.
Art. 9º - 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;
IV - extraordinariamente, por convocação do coordenador, sempre que julgado necessário por
qualquer um de seus membros ou por solicitação da Administração do Banco.
Art.10º. 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.

Regimento Interno do Comitê de Auditoria
07. ATRIBUIÇÕES
Art.11º. 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:
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;
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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,
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 Banco do Brasil, bem como as empresas ligadas abrangidas
pelo parágrafo único do Artigo 2º deste Regimento, devem comunicar ao Comitê de Auditoria e
a empresa de auditoria independente, 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.12. 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.13. 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;
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.
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§ 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 por todos os seus integrantes.
08. DELIBERAÇÃO
Art.14. As decisões serão tomadas por maioria dos votos dos integrantes do Comitê.
09. DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.15. 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.16. Os casos omissos relativos a este Regimento serão submetidos ao Conselho de
Administração.

Brasília(DF), 19 de setembro de 2012

© Banco do BrasilSAC - 0800 729 0722 |Ouvidoria - 0800 729 5678 |Deficientes auditivos/fala 0800 729 0088 |Segurança |Relações com Investidores

Banco do Brasil S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

Anexo 08
Regimento Interno do Comitê de Remuneração

_______________________________________________________________________________________________________

Relatório de Gestão – BB – 2013

Banco do Brasil S.A.
Regimento Interno do Comitê de Remuneração

01. FINALIDADE
Art. 1º. O Comitê de Remuneração rege-se por este Regimento Interno, pelo
Estatuto Social do Banco do Brasil, por decisões do Conselho de Administração e
pela legislação aplicável.
Art.2º. O Comitê de Remuneração tem por finalidade assessorar o Conselho de
Administração no estabelecimento da política de remuneração de administradores
do Banco do Brasil.
Parágrafo único: O Comitê de Remuneração também exercerá suas atribuições e
responsabilidades junto às sociedades controladas pelo Banco do Brasil que
adotarem o regime de Comitê de Remuneração único.
02. REPORTE
Art. 3º. O Comitê de Remuneração reporta-se ao Conselho de Administração.
03. ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO
Art. 4º. O Comitê de Remuneração funciona de forma permanente, sendo constituído
por 04 (quatro) membros efetivos, com mandato anual, renovável até o máximo de
10 anos.
§1º Os membros do Comitê de Remuneração serão eleitos e destituídos pelo
Conselho de Administração, obedecendo a legislação aplicável e o Estatuto Social
do Banco do Brasil. O Comitê será composto da seguinte forma:
I - 01 (um) membro escolhido dentre os integrantes do Conselho de Administração
indicados pelos acionistas minoritários;
II - 02 (dois) membros escolhidos dentre os integrantes do Conselho de
Administração indicados pela União, sendo:
a)

o Presidente do Banco do Brasil;

b) 01 (um) membro escolhido dentre os demais representantes indicados pela
União;
III – 01 (um) membro independente, não integrante do Conselho de Administração e
da Diretoria Executiva.
§2º É indelegável a função de integrante do Comitê de Remuneração.
§3º Os membros somente poderão voltar a integrar o Comitê de Remuneração
depois de decorridos, no mínimo, 03 (três) anos do final do seu mandato anterior.
Art. 6º Além dos membros permanentes poderão ser convidados para participar das
reuniões do Comitê, sem direito a voto:
I – membros do Conselho Fiscal;
II – membros do Conselho de Administração e de outros comitês constituídos no
âmbito do Conselho;
III – membros da Diretoria Executiva; e
IV – empregados do Banco ou outros eventuais participantes das reuniões.
04. IMPEDIMENTOS
Art. 7º Constituem impedimentos para exercício das funções de membro do Comitê
de Remuneração as situações previstas no art. 13 do Estatuto social do Banco do
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Brasil.
05. COORDENAÇÃO
Art. 8º O Coordenador do Comitê será escolhido pelo Conselho de Administração.
Art. 9º 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, outras pessoas para participar das reuniões,
conforme disposto no art. 6º deste Regimento.
V - propor normas complementares necessárias à atuação do Comitê; e
VI - praticar outros atos de natureza técnica ou administrativa necessários ao
exercício de suas funções.
06. FUNCIONAMENTO
Art. 10. O Comitê de Remuneração reunir-se-á:
I – ordinariamente, no mínimo semestralmente para avaliar e propor ao Conselho de
Administração a remuneração fixa e variável dos administradores do Banco e de
suas controladas que adotarem o regime de comitê único;
II – ordinariamente, nos três primeiros meses do ano para avaliar e propor o
montante global anual de remuneração a ser fixado para os membros dos órgãos de
administração, a ser submetido às Assembléias Gerais do Banco e das sociedades
que adotarem o regime de Comitê de Remuneração único;
III – o 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 Remuneração, a pedido de qualquer de seus membros,
solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações necessárias
ao desempenho de suas funções.
07. ATRIBUIÇÕES
Art. 12. São responsabilidades do Comitê de Remuneração, além de outras
estabelecidas no Estatuto Social do Banco:
I - elaborar a política de remuneração de administradores do Banco do Brasil,
propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e
variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;
II - supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração
de administradores do Banco;
III - revisar anualmente a política de remuneração de administradores do Banco,
recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento;
IV - propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos
administradores a ser submetido à Assembleia Geral, na forma do art. 152 da Lei nº
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6.404, de 1976;
V - avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a
política de remuneração de administradores;
VI - analisar a política de remuneração de administradores do Banco em relação às
práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação
a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e
VII - zelar para que a política de remuneração de administradores esteja
permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a
situação financeira atual e esperada da instituição e com o disposto nas disposições
legais.
VIII - propor ao Conselho de Administração a constituição de Comitê de
Remuneração nas empresas ligadas do BB, caso julgue cabível, observadas as
exigências previstas na legislação;
IX - cumprir outras atribuições determinadas pelo Conselho de Administração e pelo
Banco Central do Brasil.
§1º Os membros do Comitê de Remuneração terão total independência no exercício
de suas atribuições, devendo manter sob caráter de confidencialidade as
informações recebidas do Banco do Brasil.
§ 2º Para o exercício de suas atribuições e elaboração de suas propostas ao
Conselho de Administração o Comitê contará com o apoio técnico das Diretorias e
Unidades do Banco, observadas suas respectivas responsabilidades.
§ 3º As atribuições e responsabilidades do Comitê de Remuneração são extensivas
às sociedades controladas pelo Banco do Brasil que adotarem o regime de Comitê
de Remuneração único.
Art. 13. O Comitê de Remuneração poderá, no âmbito de suas atribuições, utilizar-se
do trabalho de especialistas.
§1º A utilização do trabalho de especialistas não exime o Comitê de Remuneração
de suas responsabilidades.
§2º O Banco do Brasil, observadas as competências e alçadas estabelecidas,
adotará as providências necessárias para atendimento das necessidades de
utilização de especialistas identificadas pelo Comitê.
Art. 14. O Comitê de Remuneração deve elaborar, com periodicidade anual, no
prazo de noventa dias, relativamente à database de 31 de dezembro, documento
denominado "Relatório do Comitê de Remuneração", contendo, no mínimo, as
seguintes informações:
I - descrição da composição e das atribuições do Comitê de Remuneração;
II - atividades exercidas no âmbito de suas atribuições no período;
III - descrição do processo de decisão adotado para estabelecer a política de
remuneração;
IV - principais características da política de remuneração, abrangendo os critérios
usados para a mensuração do desempenho e o ajustamento ao risco, a relação
entre remuneração e desempenho, a política de diferimento da remuneração e os
parâmetros usados para determinar o percentual de remuneração em espécie e o de
outras formas de remuneração;
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V - descrição das modificações na política de remuneração realizadas no período e
suas implicações sobre o perfil de risco da instituição e sobre o comportamento dos
administradores quanto à assunção de riscos; e
VI - informações quantitativas consolidadas sobre a estrutura de remuneração dos
administradores, indicando:
a) o montante de remuneração do ano, separado em remuneração fixa e variável e o
número de beneficiários;
b) o montante de benefícios concedidos e o número de beneficiários;
c) o montante e a forma de remuneração variável, separada em remuneração em
espécie, ações, instrumentos baseados em ações e outros;
d) o montante de remuneração que foi diferida para pagamento no ano, separada
em remuneração paga e remuneração reduzida em função de ajustes do
desempenho da instituição;
e) o montante de pagamentos referentes ao recrutamento de novos administradores
e o número de beneficiários;
f) o montante de pagamentos referentes a desligamentos realizados durante o ano,
o número de beneficiários e o maior pagamento efetuado a uma só pessoa; e
g) os percentuais de remuneração fixa, variável e de benefícios concedidos,
calculados em relação ao lucro do período e ao patrimônio líquido.
§ único. O Comitê de Remuneração manterá à disposição do Banco Central do
Brasil e do Conselho de Administração o Relatório do Comitê de Remuneração, pelo
prazo mínimo de 05 (cinco) anos de sua elaboração.
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, com antecedência mínima estabelecida
pelo coordenador;
II - secretariar as reuniões;
III - elaborar ata 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.

Brasília (DF), 20 de março de 2014.

Banco do Brasil S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

Anexo 09
Base Normativa da Ouvidoria BB

_______________________________________________________________________________________________________

Relatório de Gestão – BB – 2013

RESOLUÇÃO Nº 3.849
Dispõe sobre a instituição de componente
organizacional de ouvidoria pelas instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 25 de março
de 2010, com fundamento no art. 4º, inciso VIII, da referida lei,
RESOLVEU:
Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil que tenham clientes pessoas físicas ou pessoas jurídicas
classificadas como microempresas na forma da legislação própria devem instituir componente
organizacional de ouvidoria, com a atribuição de atuar como canal de comunicação entre essas
instituições e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de
conflitos.
§ 1º A estrutura do componente organizacional deve ser compatível com a
natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas de cada
instituição.
§ 2º As instituições a que se refere o caput devem:
I - dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, bem como de
informações completas acerca da sua finalidade e forma de utilização;
II - garantir o acesso gratuito dos clientes e usuários de produtos e serviços ao
atendimento da ouvidoria, por meio de canais ágeis e eficazes; e
III - disponibilizar acesso telefônico gratuito, cujo número deve ser:
a) divulgado e mantido atualizado em local e formato visível ao público no
recinto das suas dependências e nas dependências dos correspondentes no País, bem como nos
respectivos sítios eletrônicos na internet e nos demais canais de comunicação utilizados para
difundir os produtos e serviços da instituição;
b) registrado nos extratos, nos comprovantes, inclusive eletrônicos, nos contratos
formalizados com os clientes, nos materiais de propaganda e de publicidade e nos demais
documentos que se destinem aos clientes e usuários dos produtos e serviços da instituição; e
c) registrado e mantido permanentemente atualizado em sistema de informações,
na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º A divulgação de que trata o § 2º, inciso I, deve ser providenciada inclusive
por meio dos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços da
instituição.
§ 4º O componente organizacional deve ser segregado da unidade executora da
atividade de auditoria interna, de que trata o art. 2º da Resolução nº 2.554, de 24 de setembro de
1998, com a redação dada pela Resolução nº 3.056, de 19 de dezembro de 2002.
§ 5º Os bancos comerciais, os bancos múltiplos, as caixas econômicas, as
sociedades de crédito, financiamento e investimento, as associações de poupança e empréstimo e
as sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil
financeiro devem instituir o componente organizacional de ouvidoria na própria instituição.
§ 6º As cooperativas singulares de crédito filiadas a cooperativa central podem
firmar convênio com a respectiva central, confederação ou banco cooperativo do sistema, para
compartilhamento e utilização de componente organizacional de ouvidoria único, mantido em
uma dessas instituições.
§ 7º As cooperativas singulares de crédito não filiadas a cooperativa central
podem firmar convênio com cooperativa central, ou com federação ou confederação de
cooperativas de crédito, ou com associação representativa da classe, para compartilhamento e
utilização de ouvidoria mantida em uma dessas instituições.
§ 8º As instituições não referidas nos §§ 5º, 6º e 7º podem firmar convênio com a
associação de classe a que sejam afiliadas ou com as bolsas de valores ou as bolsas de
mercadorias e de futuros nas quais realizam operações, para compartilhamento e utilização da
ouvidoria mantida em uma dessa entidades.
§ 9º As instituições que fazem parte de conglomerado financeiro podem instituir
componente organizacional único que atuará em nome de todos os integrantes do grupo.
§ 10. As instituições referidas no caput que não façam parte de conglomerado
financeiro podem firmar convênio com empresa não financeira ligada, conforme definição
constante do art. 1º, § 1º, incisos I e III, da Resolução nº 2.107, de 31 de agosto de 1994, que
possuir ouvidoria, para compartilhamento e utilização da respectiva ouvidoria.
§ 11. Os bancos comerciais sob controle direto de bolsas de mercadorias e de
futuros que operem exclusivamente no desempenho de funções de liquidante e custodiante
central das operações cursadas, constituídos na forma da Resolução nº 3.165, de 29 de janeiro de
2004, ficam excluídos da exigência estabelecida no caput.
§ 12. Nas hipóteses previstas nos §§ 7º e 8º, o convênio somente pode ser
realizado com associação de classe, ou bolsa de valores, ou bolsa de mercadorias e de futuros, ou
cooperativa central, ou federação ou confederação de cooperativas de crédito que possua código
de ética e/ou de autorregulação efetivamente implantados aos quais a instituição tenha aderido.
Art. 2º Constituem atribuições da ouvidoria:
Resolução nº 3.849, de 25 de março de 2010.

I - receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às
reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições referidas no caput do
art. 1º que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado por suas agências e
quaisquer outros pontos de atendimento;
II - prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do
andamento de suas demandas e das providências adotadas;
III - informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não
pode ultrapassar quinze dias, contados da data da protocolização da ocorrência;
IV - encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo
informado no inciso III;
V - propor ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da
instituição medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência
da análise das reclamações recebidas; e
VI - elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando
existente, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição, ao final
de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da ouvidoria, contendo as
proposições de que trata o inciso V.
§ 1º O serviço prestado pela ouvidoria aos clientes e usuários dos produtos e
serviços das instituições referidas no caput do art. 1º deve ser identificado por meio de número
de protocolo de atendimento.
§ 2º Os relatórios de que trata o inciso VI devem permanecer à disposição do
Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos na sede da instituição.
Art. 3º O estatuto ou o contrato social das instituições referidas no caput do art. 1º
deve conter, de forma expressa, entre outros, os seguintes dados:
I - as atribuições da ouvidoria;
II - os critérios de designação e de destituição do ouvidor e o tempo de duração de
seu mandato; e
III - o compromisso expresso da instituição no sentido de:
a) criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para
que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e
b) assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração
de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo
requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades.

Resolução nº 3.849, de 25 de março de 2010.

§ 1º O disposto neste artigo, conforme a natureza jurídica da sociedade, deve ser
incluído no estatuto ou contrato social da instituição, na primeira alteração que ocorrer após a
criação da ouvidoria.
§ 2º As alterações estatutárias ou contratuais exigidas por esta resolução relativas
às instituições que optarem pela faculdade prevista no art. 1º, §§ 6º e 9º, podem ser promovidas
somente pela instituição que constituir o componente organizacional único de ouvidoria.
§ 3º As instituições que não instituírem componente de ouvidoria próprio em
decorrência da faculdade prevista no art. 1º, §§ 6º a 10, devem ratificar tal decisão por ocasião da
primeira assembleia geral ou da primeira reunião de diretoria, após a formalização da adoção da
faculdade.
Art. 4º As instituições referidas no caput do art. 1º devem designar perante o
Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela ouvidoria.
§ 1º Para efeito da designação de que trata o caput, são estabelecidas as seguintes
disposições:
I - não há vedação a que o diretor responsável pela ouvidoria desempenhe outras
funções na instituição, exceto a de diretor de administração de recursos de terceiros;
II - nos casos dos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas,
sociedades de crédito, financiamento e investimento e associações de poupança e empréstimo, o
ouvidor não poderá desempenhar outra atividade na instituição, exceto a de diretor responsável
pela ouvidoria; e
III - na hipótese de recair a designação do diretor responsável pela ouvidoria e do
ouvidor sobre a mesma pessoa, esta não poderá desempenhar outra atividade na instituição.
§ 2º Nas hipóteses previstas no art. 1º, §§ 6º e 9º, o ouvidor e o diretor
responsável pela ouvidoria responderão por todas as instituições que utilizarem o componente
organizacional único de ouvidoria e devem integrar os quadros da instituição que constituir o
componente de ouvidoria.
§ 3º Nas hipóteses previstas no art. 1º, §§ 7º, 8º e 10, as instituições devem:
I - designar perante o Banco Central do Brasil apenas o nome do diretor
responsável pela ouvidoria; e
II - informar o nome do ouvidor, que deverá ser o do ouvidor da associação de
classe, bolsa de valores ou bolsa de mercadorias e de futuros, entidade ou empresa que constituir
a ouvidoria.
§ 4º Os dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e ao ouvidor devem
ser inseridos e mantidos atualizados em sistema de informações, na forma estabelecida pelo
Banco Central do Brasil.
Resolução nº 3.849, de 25 de março de 2010.

§ 5º O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório semestral, na
forma definida pelo Banco Central do Brasil, relativo às atividades da ouvidoria nas datas-base
de 30 de junho e 31 de dezembro e sempre que identificada ocorrência relevante.
§ 6º O relatório de que trata o § 5º deve ser:
I - revisado pela auditoria externa, a qual deve manifestar-se acerca da qualidade e
adequação da estrutura, dos sistemas e dos procedimentos da ouvidoria, bem como sobre o
cumprimento dos demais requisitos estabelecidos nesta resolução, inclusive nos casos previstos
no art. 1º, §§ 7º, 8º e 10;
II - apreciado pela auditoria interna ou pelo comitê de auditoria, quando existente;
III - encaminhado ao Banco Central do Brasil, na forma e periodicidade
estabelecida por aquela Autarquia:
a) pelas instituições que possuem comitê de auditoria, bem como pelas
cooperativas centrais de crédito, confederações e bancos cooperativos que tenham instituído
componente organizacional único para atuar em nome das respectivas cooperativas de crédito
singulares conveniadas nos termos do art. 1º, § 6º; e
b) pelas instituições referidas no caput do art. 1º, no caso de ocorrência de fato
relevante;
IV - arquivado na sede da respectiva instituição, à disposição do Banco Central do
Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos, acompanhado da revisão e da apreciação de que tratam
os incisos I e II.
Art. 5º As instituições não obrigadas, no termos desta resolução, à remessa do
relatório do diretor responsável pela ouvidoria ao Banco Central do Brasil, devem manter os
relatórios ainda não enviados na forma exigida pela Resolução nº 3.477, de 26 de julho de 2007,
na sede da instituição, conforme previsto no art. 4º, § 6º, inciso IV.
Art. 6º As instituições referidas no caput do art. 1º devem adotar providências
para que todos os integrantes da ouvidoria sejam considerados aptos em exame de certificação
organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica.
§ 1º O exame de certificação de que trata o caput deve abranger, no mínimo,
temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos, bem
como ter sido realizado após 30 de julho de 2007.
§ 2º A designação dos membros da ouvidoria fica condicionada à comprovação
de aptidão no exame de certificação de que trata o caput, além do atendimento às demais
exigências desta resolução.
§ 3º As instituições referidas no caput do art. 1º são responsáveis pela atualização
periódica dos conhecimentos dos integrantes da ouvidoria.
Resolução nº 3.849, de 25 de março de 2010.

§ 4º O diretor responsável pela ouvidoria deve atender à formalidade prevista no
caput somente na hipótese prevista no art. 4º, § 1º, inciso III.
§ 5º Nas hipóteses previstas no art. 1º, §§ 7º, 8º e 10, os respectivos convênios
devem conter cláusula exigindo exame de certificação de todos os integrantes das ouvidorias das
associações de classe, entidades e empresas conveniadas, nos termos desta resolução.
Art. 7º A ouvidoria deve manter sistema de controle atualizado das reclamações
recebidas, de forma que possam ser evidenciados o histórico de atendimentos e os dados de
identificação dos clientes e usuários de produtos e serviços, com toda a documentação e as
providências adotadas.
Parágrafo único. As informações e a documentação referidas no caput devem
permanecer à disposição do Banco Central do Brasil na sede da instituição, pelo prazo mínimo
de cinco anos, contados da data da protocolização da ocorrência.
Art. 8º O Banco Central do Brasil poderá adotar medidas complementares
necessárias à execução do disposto nesta resolução.
Art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Ficam revogadas as Resoluções nº 3.477, de 26 de julho de 2007, e nº
3.489, de 29 de agosto de 2007.
Brasília, 25 de março de 2010.

Henrique de Campos Meirelles
Presidente
Este texto não substitui o publicado no DOU e no Sisbacen.

Resolução nº 3.849, de 25 de março de 2010.

INSTRUÇÃO CVM No 529, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2012
Dispõe sobre a instituição da Ouvidoria no âmbito do
mercado de valores mobiliários.
O PRESIDENTE INTERINO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna
público que o Colegiado, em reunião realizada em 31 de outubro de 2012, com fundamento nos arts. 4º,
II, IV e VI e 8º, I da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, APROVOU a seguinte Instrução:
CAPÍTULO I – DEFINIÇÕES E ABRANGÊNCIA
Art. 1º

O serviço de ouvidoria no âmbito do mercado de valores mobiliários (Ouvidoria) é

responsável por receber, registrar, analisar, instruir e responder a consultas, sugestões, reclamações,
críticas, elogios e denúncias de clientes sobre as atividades relacionadas ao mercado de valores
mobiliários, que não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelos canais de atendimento habituais da
instituição.
Parágrafo único. A Ouvidoria deve adotar providências para:
I – comunicar-se com os componentes organizacionais internos da instituição para obter os
esclarecimentos e providências necessários à instrução e solução da demanda, mantendo
acompanhamento de forma a assegurar que o cliente seja respondido nos prazos estabelecidos;
II – desenvolver estatísticas e relatórios acerca das demandas para servir de subsídio à adoção de
medidas que mitiguem a ocorrência de falhas operacionais e de atendimento, com fins de contribuir para
o aprimoramento dos controles internos e da qualidade dos serviços prestados no mercado de valores
mobiliários; e
III – atuar como mediador de conflitos entre a instituição e os clientes, podendo ser estabelecida, a
critério de cada instituição, a alçada financeira dentro da qual o ouvidor poderá determinar o
ressarcimento de prejuízos ou a realização de acordos.
Art. 2º Devem instituir Ouvidoria:
I – as instituições habilitadas a atuar como integrante do sistema de distribuição;
II – os prestadores de serviços de custódia de valores mobiliários;
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III – os agentes emissores de certificados; e
IV – os prestadores de serviços de ações escriturais.
§ 1º O disposto no caput não se aplica:
I – às entidades administradoras de mercados organizados; e
II – às entidades de compensação e liquidação.
§ 2º As Ouvidorias das instituições de que trata o inciso I do caput devem atender às demandas
relacionadas aos agentes autônomos de investimento contratados por tais instituições.
§ 3º As instituições a que se referem os incisos I ao IV do caput devem dar ampla divulgação sobre
a existência da Ouvidoria e seus canais de atendimento, bem como fornecer informações completas
acerca da sua finalidade e forma de utilização.
§ 4º A divulgação acerca da existência da ouvidoria e seus canais de atendimento de que trata o § 3º
deve se dar:
I – em local e formato visível ao público nas dependências das instituições;
II – nos respectivos endereços eletrônicos na rede mundial de computadores; e
III – nos extratos, comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos formalizados com os clientes,
materiais de propaganda e de publicidade e demais documentos que se destinem aos clientes e usuários
dos produtos e serviços da instituição.
§ 5º As instituições de que tratam os incisos I ao IV do caput não necessitam instituir Ouvidoria
caso possuam exclusivamente clientes que sejam:
I – empregados e demais pessoas vinculadas à instituição ou ao seu grupo econômico; ou
II – investidores qualificados, nos termos da regulamentação aplicável.
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CAPÍTULO II – A OUVIDORIA
Seção I – O Ouvidor
Art. 3º As instituições referidas no art. 2º devem indicar o responsável pela Ouvidoria (Ouvidor)
junto à CVM, o qual deve ser vinculado à instituição.
Art. 4º A obrigação prevista no inciso I do art. 2º pode ser atendida diretamente, por meio de
componente organizacional próprio, ou por meio de associação de classe a que as instituições sejam
afiliadas.
§ 1º As instituições que já possuam componente organizacional de Ouvidoria, nos termos da
regulamentação do Conselho Monetário Nacional sobre a matéria, podem utilizar o mesmo serviço para
atender à obrigação contida no art. 2° desta Instrução.
§ 2º As instituições que fazem parte de um mesmo grupo econômico podem instituir componente
organizacional único de Ouvidoria que atuará em nome de todos os integrantes do grupo.

Seção II – Regras de Conduta
Art. 5° A Ouvidoria deve atuar de acordo com as seguintes regras de conduta:
I – exercício de suas atividades com probidade, boa fé e ética profissional;
II – eliminação de formalidades e exigências desproporcionais para a apresentação das demandas,
assegurada a existência de informações mínimas para identificação da demanda e do autor;
III – utilização de linguagem simples e acessível, evitando o uso de expressões que não sejam
compreensíveis ou sejam inadequadas ao perfil e ao grau de compreensão do cliente; e
IV – uniformização dos procedimentos para acesso à Ouvidoria, incluindo a disponibilização de
formulários padronizados, de fácil compreensão, para as demandas mais comuns.
§ 1º Todas as demandas encaminhadas à Ouvidoria devem ser respondidas, de forma completa e
precisa, salvo quando o seu objeto for de competência de outra instituição que não integre o mesmo grupo
econômico.
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§ 2º Caso o objeto da demanda apresentada pelo cliente seja de competência de outra instituição,
nos termos do § 1º, a Ouvidoria da instituição deve:
I – informar o cliente deste fato; e
II – sempre que possível, instruir o cliente sobre qual é a instituição competente para prestar o
esclarecimento pertinente.
Seção III – Procedimentos
Art. 6º As instituições de que trata o art. 2º devem assegurar que a Ouvidoria disponha dos recursos
necessários e acesso às informações pertinentes para a resposta adequada às demandas, com apoio
administrativo, que lhe permitam cumprir, de forma efetiva e completa, as obrigações, procedimentos e
prazos previstos nesta Instrução e nas regras internas da instituição.
Art. 7° A Ouvidoria deve funcionar conforme procedimentos padronizados, aprovados pelos
órgãos de administração das instituições de que trata o art. 2º.
§ 1º Os procedimentos de que trata o caput devem dispor sobre:
I – os prazos máximos de atendimento da Ouvidoria;
II – as informações a serem prestadas pelos clientes que viabilizem a atuação da Ouvidoria;
III – os meios e procedimentos para recebimento, processamento e atendimento de demanda;
IV – os canais de atendimento disponíveis, com respectivos horários e formas de funcionamento;
V – os casos de prioridade no atendimento, por disposição legal, regulamentar ou por decisão
interna da instituição; e
VI – a definição e abrangência do serviço de Ouvidoria, nos termos do art. 1º, caput e parágrafo
único.
§ 2º Os prazos de atendimento de que trata o inciso I do § 1º:
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I – não devem ultrapassar o prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data do protocolo da
demanda, exceto quando se tratar de demanda relativa a fundos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 157,
de 10 de fevereiro de 1967, quando não devem ultrapassar o prazo máximo de 60 (sessenta) dias; e
II – devem ser informados ao demandante quando do envio de protocolo acusando o recebimento da
demanda.
§ 3º Em caso de justificada impossibilidade de atendimento da demanda no prazo máximo de que
trata o inciso I do § 1º, a Ouvidoria da instituição deve, dentro deste prazo, comunicar ao demandante as
providências já adotadas, as razões de tal impossibilidade e o novo prazo para resposta final, que não
poderá ser superior ao prazo de que trata o inciso I do § 2º a contar da data da comunicação.
§ 4º Os procedimentos de que trata o caput devem estar disponíveis ao público, pelo menos, na
página da instituição na rede mundial de computadores.
Art. 8º As instituições de que trata o art. 2º devem disponibilizar os seguintes canais de
atendimento aos seus clientes:
I – telefônico;
II – correspondência física; e
III – meio de acesso eletrônico, por meio de:
a) correio eletrônico; ou
b) formulário eletrônico padronizado na rede mundial de computadores.
Parágrafo único. Além dos canais de atendimento obrigatórios de que trata o caput, é facultada a
disponibilização de atendimento presencial a seus clientes.
Art. 9º O Ouvidor deve:
I – propor aos órgãos de administração da instituição, medidas corretivas ou de aprimoramento de
procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas; e
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II – elaborar e encaminhar aos órgãos de administração da instituição, até o último dia útil dos
meses de janeiro e julho, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo as
proposições de que trata o inciso I, relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data
de entrega.
Parágrafo único. Nos casos das Ouvidorias instituídas pelas instituições de que trata o inciso I do
art. 2º, o relatório de que trata o inciso II do caput pode ser incluído, como capítulo apartado, no relatório
semestralmente elaborado pelo diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e
controles internos da instituição.
CAPÍTULO III – A ATUAÇÃO DA CVM NO ATENDIMENTO AO INVESTIDOR
Art. 10. O Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC da CVM, previsto em sua estrutura
regimental, pode encaminhar, observadas as regras que dispõem sobre a simplificação do atendimento
público prestado ao cidadão pelos órgãos do poder executivo federal, os requerimentos de consulta ou
reclamação que digam respeito à atuação de participante do mercado à Ouvidoria da instituição, para a
adoção das providências previstas no art. 1º.
§ 1° Nos casos previstos no caput, o atendimento efetuado pela Ouvidoria e as providências e
soluções adotadas devem ser reportados à Superintendência de Orientação e Proteção aos Investidores da
CVM – SOI no prazo máximo de 15 (quinze) dias, exceto quando se tratar de demanda relativa a fundos
regulamentados pelo Decreto-Lei nº 157, de 10 de fevereiro de 1967, quando não devem ultrapassar o
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados de seu recebimento.
§ 2º Em caso de justificada impossibilidade de atendimento da demanda no prazo máximo de que
trata o § 1º, a Ouvidoria da instituição deve, dentro deste prazo, comunicar à CVM as providências já
adotadas, as razões de tal impossibilidade e o novo prazo para encaminhamento das providências e
soluções.
§ 3º Nos casos de que trata o caput, a SOI pode não instaurar processo administrativo, caso
entenda que a demanda foi adequadamente respondida pela Ouvidoria.
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CAPÍTULO IV – PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Art. 11. As instituições de que trata o art. 2º devem informar e manter atualizados os dados
referentes às suas Ouvidorias em seu cadastro junto à CVM, nos termos da regulamentação que dispõe
sobre o cadastro de participantes do mercado de valores mobiliários.
Parágrafo único. As instituições devem manter atualizados os dados cadastrais da Ouvidoria,
serviços, canais de atendimento, procedimentos e normas internas na página da instituição na rede
mundial de computadores.
Art. 12. O Ouvidor deve elaborar relatório relativo aos semestres findos em 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano, até 60 dias após o encerramento de cada semestre, na forma do Anexo 12 desta
Instrução.
CAPÍTULO V – MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS
Art. 13. As instituições de que trata o art. 2º devem manter, pelo prazo de 5 (cinco) anos ou por
prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo:
I – os relatórios de que tratam o inciso II do art. 9º e o art. 12, assim como toda a documentação que
os respalda; e
II – as informações referentes às demandas recebidas dos clientes e providências adotadas, a contar
do protocolo da demanda.
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14. Para efeito do disposto no art. 10, a diretoria de relações com investidores dos emissores de
valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados e a diretoria responsável pelo
serviço de atendimento ao cotista dos administradores de fundos de investimento ficam equiparadas à
Ouvidoria.
Parágrafo único. Os emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
regulamentados e os administradores de fundos de investimento que não administrem exclusivamente
recursos de investidores qualificados devem cumprir com o disposto nos arts. 6º e 8º.
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Art. 15. O diretor de relações com investidores dos emissores de valores mobiliários admitidos à
negociação em mercados regulamentados deve adotar as providências cabíveis para a implementação do
disposto nos arts. 1º, parágrafo único, 5º e 7º, §§ 2º e 3º desta Instrução.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se ao representante legal dos emissores estrangeiros,
nos termos da regulamentação aplicável aos emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em
mercados regulamentados de valores mobiliários.
Art. 16. O diretor responsável pelo serviço de atendimento ao cotista dos administradores de
fundos de investimento deve adotar as providências cabíveis para a implementação do disposto nos arts.
1º, parágrafo único, 5º, 7º, §§ 2º e 3º, 9º, caput e 12 desta Instrução, quando a instituição não administrar,
exclusivamente, recursos de investidores qualificados.
Art. 17. Os incisos IX, X, XI, XV, XVI, XVII, XXIX, XXX e XXXII do Anexo 2 da Instrução
CVM nº 510, de 5 de dezembro de 2011, passam a vigorar acrescidos das informações constantes do
Anexo 17 desta Instrução.
Art. 18. O inciso XXX do Anexo 1 e o Título referente ao inciso XXX do Anexo 2 da Instrução
CVM nº 510, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO 1
PARTICIPANTES
...............................................................
XXX – prestador de serviço de custódia de valores mobiliários;
...............................................................” (NR)
“ANEXO 2
...............................................................
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XXX – INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO PRESTADOR DE
SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE VALORES MOBILIÁRIOS”
...............................................................” (NR)
Art. 19. O inciso XX do Anexo 2 da Instrução CVM nº 510, de 2011, passa a vigorar acrescido das
informações constantes do Anexo 19 desta Instrução.
Art. 20. Esta Instrução entra em vigor em 1º de julho de 2013.
Original assinado por
OTÁVIO YAZBEK
Presidente Interino
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ANEXO 12
Conteúdo do Relatório Semestral
Art. 1º O relatório semestral de que trata o art. 12 deve conter no mínimo:
I – seção descritiva, abordando os seguintes aspectos:
a) avaliação quanto à eficácia dos trabalhos da ouvidoria, inclusive quanto ao comprometimento da
instituição com o desenvolvimento satisfatório da missão da ouvidoria;
b) adequação da estrutura da ouvidoria para o atendimento das exigências legais e regulamentares,
com evidenciação das deficiências detectadas para o desenvolvimento das suas atividades, inclusive
quanto ao quantitativo de funcionários e de atendentes, à logística implantada, aos equipamentos, às
instalações e rotinas utilizadas, levando-se em consideração a natureza dos serviços e dos clientes da
instituição;
c) detalhamento das proposições encaminhadas pela Ouvidoria aos órgãos de administração, nos
termos do inciso I do art. 9º desta Instrução, mencionando a periodicidade e a forma de seu
encaminhamento, discriminando:
1. as propostas não acatadas e respectivas justificativas;
2. as acatadas e ainda não implementadas e respectivos prazos para implementação; e
3. as já implementadas;
d) informação dos critérios utilizados para qualificar a procedência das reclamações registradas no
período e a sua classificação como solucionada ou não, nos termos do art. 1º, II, b), deste Anexo.
II – seção estatística, contendo as seguintes informações consolidadas das reclamações registradas
na Ouvidoria no período:
a) segmentadas por instituição, no caso previsto no § 2º do art. 4º, por pessoa natural e jurídica e por
temas;
b) qualificadas como improcedente, procedente solucionada e procedente não solucionada; e
c) segregadas por mês e totalizadas para o semestre a que corresponder.
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ANEXO 17
Acréscimos de informações aos incisos IX, X, XI, XV, XVI, XVII, XXIX, XXX e XXXII do Anexo 2 da
Instrução CVM nº 510, de 5 de dezembro de 2011.

“...........................................................................
Ouvidor Responsável pela Instrução CVM nº 529, de 1º de novembro de 2012:
CPF.
Nome.
E-mail.
Logradouro.
Complemento.
Bairro.
UF.
Município.
Cep.
Telefones Relacionados.
Fax Relacionados
Data de Início.
Data de fim.” (NR)
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ANEXO 19
Acréscimos de informações ao inciso XX do Anexo 2 da Instrução CVM nº 510, de 5 de dezembro
de 2011.

“...........................................................................
Diretor responsável pelo Serviço de Atendimento ao Cotista de que tratam o inciso XII e o
parágrafo único do art. 65 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, e os arts. 14 e 16 da
Instrução CVM nº 529, de 2012:
CPF.
Nome.
E-mail.
Logradouro.
Complemento.
Bairro.
UF.
Município.
Cep.
Telefones Relacionados.
Fax Relacionados
Data de Início.
Data de fim.” (NR)
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Organograma dos Comitês Estratégicos
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QUADRO I – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DO BB
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle

VALORES
1

2

3

4

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

x

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

x

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

x

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

5

x

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.

x

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores
dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.

x

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.

x

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.

x

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.

x

Avaliação de Risco

1

2

3

4

5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

x

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.

x

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência
desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

x

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

x

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil
de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

x

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

x

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.

x

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

x

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle

x
1

2

3

4

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

x

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente
de acordo com um plano de longo prazo.

x

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
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Informação e Comunicação

1

2

3

4

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

x

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

x

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.

x

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

x

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

x

Monitoramento

1

2

3

4

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.

x

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.

x

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

x

5

5

Análise Crítica – itens 1 a 9 e 16 a 30:
Nas respostas a este questionário, foram observadas as informações e aspectos registrados no Relatório de Avaliação
do Sistema de Controles Internos (Resolução CMN nº 2554) do 2º semestre de 2013. Essas informações contemplam
o Banco Brasil e as empresas consideradas relevantes segundo metodologia própria de análise da eficácia dos
controles transacionais (operacionais), dos controles corporativos e dos controles gerais de tecnologia da informação.
As demais empresas ligadas ao Banco do Brasil são acompanhadas por meio da governança corporativa, via Unidade
de Governança de Entidades Ligadas (UGE). O Comitê de Governança de Entidades Ligadas acompanha a evolução
do processo de monitoramento dessas empresas e repassa orientações estratégicas com vistas à adoção das melhores
práticas de governança corporativa, controles internos e gestão de riscos.
O BB reconhece que, por mais robusto e eficiente que seja o seu Sistema de Controles Internos - a exemplo do que
acontece também em outras organizações - ele possui limitações inerentes e oferece razoável garantia de suficiência,
não evitando que uma ou outra situação indesejada venha a ocorrer, razão por que carece de avaliações e
aprimoramentos permanentes.
Para tanto, o BB realiza avaliações constantes e adota múltiplas ações para manter o seu Sistema de Controles
Internos adequado e em linha com o ambiente regulatório e as melhores práticas, principalmente, por reconhecer sua
importância como instrumento de governança corporativa para alcance dos objetivos organizacionais.
Nesse esforço, as fragilidades ou deficiências de controles relevantes verificadas nos trabalhos realizados pelas áreas
que compõem o Sistema de Controles Internos, pelos órgãos de fiscalização e controle e auditorias externas, são
endereçadas aos respectivos responsáveis e estão sob acompanhamento dos diversos níveis estratégicos que
compõem a estrutura de governança definida para o assunto.
Ademais, o Banco do Brasil vem adotando ações para uma atuação integrada das áreas na gestão de riscos e
controles, com investimentos na integração dos sistemas de informação e processos e na capacitação dos
funcionários.
Análise Crítica – itens 10 a 15:
Os objetivos e metas do Banco são formalizados através da Estratégia Corporativa, do Plano Diretor e do Plano de
Mercados, sendo esses documentos aprovados pelo Conselho de Administração. Na formalização dos referidos
Planos, as Unidades Estratégicas do Banco propõem indicadores e metas vinculados aos objetivos e orientações
gerais. Há dois Objetivos Estratégicos vinculados à Perspectiva Financeira relacionados à gestão de riscos: Reduzir
Perdas e Assegurar Margem ao Capital Regulatório.
Os processos críticos identificados são acompanhados por indicadores dos objetivos e metas, que compõem o Plano
Diretor. Estes possuem relevância estratégica justificada e são acompanhados regularmente. Referente à gestão de
riscos, os indicadores acompanhados são: Consumo de Margem Financeira por Perdas Operacionais, Limite Global
de Perdas Operacionais, Inadimplência de Pessoas Físicas e Jurídicas Vencidas há mais de 90 dias e Índice de
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Basiléia.
Os riscos de crédito, operacional, mercado e liquidez são constantemente monitorados de forma a permitir a
avaliação dos riscos mais relevantes e a proposição de ações de mitigação para deliberação por parte dos Subcomitês
de Riscos e Comitê de Risco Global, com o objetivo de mitigar os riscos identificados.
São definidos Limite Global e Limites Específicos para exposição a perdas operacionais, sendo utilizados como
instrumentos para avaliar e controlar o risco operacional além de propiciar a adoção de ações de mitigação.
O processo decisório de gestão de riscos está estruturado em Subcomitês de Riscos Operacional, Crédito, Mercado e
Liquidez, compostos por Diretores e ou primeiros gestores das áreas que os compõem, e Comitê de Risco Global,
composto pelo Presidente e Vice-Presidentes. Esses fóruns se reúnem mensalmente para discussões e deliberações
relacionadas à gestão de riscos o que garante a continuidade da avaliação de riscos, abrangendo questões
relacionadas ao ambiente interno e ao mercado.
A Diretoria de Riscos do BB monitora os riscos definindo limites de exposição e indicadores de risco, que possuem
níveis de risco e tolerância, acompanhados mensalmente nos Subcomitês de Risco e Comitê de Risco Global, para
tomada de decisão sobre as ações de mitigação a serem implantadas.

Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
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Regimento Interno do Subcomitê de Controles Internos - SCI
1.

2.

3.
4.

5.

Finalidade:
1.1 Analisar e propor ao CRG:
1.1.1 Metodologias de identificação e classificação de deficiências no sistema de
controles internos;
1.1.2 Metodologias de responsabilização de gestores em relação à geração de
informações a serem divulgadas ao mercado.
1.2 Encaminhar ao CRG, com sua manifestação, a classificação de deficiências identificadas
nos controles internos que possam afetar a integridade das demonstrações financeiras;
1.3 Aprovar as metodologias de apuração de conformidade e de avaliação da eficácia dos
controles internos;
1.4 Aprovar as metodologias de validação dos modelos internos de riscos e do ICAAP
(Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital);
1.5 Acompanhar e avaliar a implementação de medidas destinadas à correção das
deficiências identificadas no sistema de controles internos do Banco;
1.6 Acompanhar o resultado das verificações de conformidade, definindo medidas de
aprimoramento;
1.7 Acompanhar as recomendações e orientações deliberadas pelo Subcomitê.
Abrangência de Atuação:
2.1 Dependências no exterior;
2.2 Empresas componentes do conglomerado financeiro, exceto aquelas em que o Banco não
detenha o controle acionário;
Subordinação: Comitê de Risco Global.
Organização e Composição:
4.1 Participação permanente, com direito a voto:
4.1.1 Diretoria de Controles Internos - Dicoi;
4.1.2 Diretoria de Estratégia e Organização - Direo;
4.1.3 Diretoria Gestão de Riscos - Diris;
4.1.4 Diretoria de Gestão da Segurança - Diges;
4.1.5 Unidade de Contadoria - Coger;
4.1.6 Unidade de Relações com Investidores - URI.
4.2 Participação permanente, sem direito a voto:
4.2.1 Auditoria Interna - Audit.
4.3 Participação não permanente, com direito a voto, obrigatória nos assuntos de seu âmbito
de atuação:
4.3.1 Demais Unidades Estratégicas (UE).
Disposições Gerais:
5.1 A Diris, a Diges e a Dicoi deverão estar representadas no Subcomitê pelos seus diretores;
5.2 As demais Unidades Estratégicas (UE) serão representadas no Subcomitê pelo diretor ou
pelo gerente geral, conforme o caso, podendo designar formalmente outro membro do
Comitê de Administração como suplente, que somente poderá participar das reuniões
quando das ausências justificadas dos titulares. Da mesma forma devem ser tratados os
afastamentos autorizados dos diretores da Dicoi, Diris e da Diges;
5.3 A Auditoria Interna será representada por qualquer integrante do seu Comitê de
Administração ou por integrante do Comitê de Administração de suas Gerências de
Auditoria;
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5.4

6.
7.

8.

Poderão participar das reuniões, como convidados sem direito a voto, outras pessoas
autorizadas pelo coordenador;
5.5 Somente deverão participar das reuniões os representantes das áreas integrantes do
Subcomitê necessários para as deliberações, bem como as demais pessoas devidamente
autorizadas pelo Coordenador, cabendo a este a adoção das medidas necessárias para o
cumprimento deste dispositivo.
5.6 Para assessorar as suas análises e deliberações, o Subcomitê pode, a seu critério,
constituir fóruns para o desenvolvimento de trabalhos específicos, estudos técnicos ou
análise preliminar dos temas abrangidos nas suas atribuições.
Coordenação: Pelo diretor da Dicoi ou outro diretor por ele indicado, dentre os
integrantes do Subcomitê.
Atribuições: São atribuições dos integrantes do Subcomitê:
7.1 Do coordenador:
7.1.1 Convocar e presidir as reuniões;
7.1.2 Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento;
7.1.3 Encaminhar ao CRG as análises, estudos e propostas elaboradas no âmbito do
Subcomitê;
7.1.4 Solicitar assessoria técnica e informações das áreas do Banco para subsidiar as
reuniões do Subcomitê;
7.1.5 Propor normas complementares necessárias à atuação do Subcomitê;
7.1.6 Praticar outros atos de natureza técnica ou administrativa necessários ao exercício
de suas funções;
7.1.7 Autorizar expressamente a inclusão de processo fora do prazo previsto para
elaboração da pauta de reuniões;
7.1.8 Autorizar a realização de reuniões não presenciais, bem como a participação, à
distância, de integrantes em reuniões presenciais, definindo a forma de realização
da reunião e o prazo para apresentação das deliberações dos integrantes do
Subcomitê;
7.1.9 Adotar medidas para promover o acompanhamento das recomendações e
orientações deliberadas pelo Subcomitê.
7.2 De todos os integrantes do Subcomitê:
7.2.1 Participar de todas as reuniões;
7.2.2 Contribuir com as discussões apresentadas na reunião;
7.2.3 Examinar de forma imparcial e tempestiva as propostas submetidas à deliberação;
7.2.4 Adotar as providências necessárias para viabilizar a implementação das
deliberações do Subcomitê.
Funcionamento: O Subcomitê reunir-se-á:
8.1 Ordinariamente, a cada mês, em local e horário previamente estabelecidos pelo
coordenador, com a participação obrigatória de 4 integrantes com direito a voto, sendo
que pelo menos 3 sejam titulares de UE - Diretor ou Gerente Geral (quórum de
instalação);
8.2 Extraordinariamente, por convocação do coordenador, mediante solicitação de qualquer
de seus componentes, para assuntos que exijam urgência na decisão, observado o quórum
de instalação e a conveniência administrativa;
8.3 É facultada, mediante autorização do coordenador, a participação de integrantes nas
reuniões do Subcomitê 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;
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8.4

Na impossibilidade de realização de reunião do Subcomitê, caberá à Secex lavrar o
"Termo de Não Realização" do encontro, contendo as justificativas para sua não
realização.
9. Critérios para Deliberação:
9.1 Em quórum mínimo: por unanimidade;
9.2 Acima do quórum mínimo: por maioria simples;
9.3 Os votos dissidentes e as abstenções serão registrados em ata.
10. Outras Disposições:
10.1 O apoio técnico ao Subcomitê é prestado pela Dicoi, a quem cabe:
10.1.1 Preparar os processos a serem incluídos na pauta das reuniões;
10.1.2 Elaborar, quando necessário, estudos técnicos para subsidiar as decisões do
Subcomitê;
10.1.3 Assessorar tecnicamente as reuniões do Subcomitê;
10.2 O apoio administrativo ao Subcomitê é prestado pela Secretaria Executiva (Secex), a
quem cabe:
10.2.1 Preparar e distribuir a pauta das reuniões, com antecedência mínima de dois
dias úteis, ressalvados os casos autorizados expressamente pelo coordenador;
10.2.2 Secretariar as reuniões;
10.2.3 Elaborar ata das reuniões;
10.2.4 Organizar e providenciar a guarda da documentação relativa às atividades
desenvolvidas pelo Subcomitê;
10.2.5 Cuidar de outras atividades necessárias ao funcionamento do Subcomitê;
10.2.6 Atender às demandas de órgãos reguladores e fiscalizadores, relativas às
decisões do Subcomitê;
10.2.7 Efetuar o registro das recomendações e orientações deliberadas pelo Subcomitê
em sistema próprio, para permitir seu acompanhamento;
10.3 Os processos incluídos na pauta e os seus anexos devem ser entregues na Secex em via
original para serem anexados à ata da reunião;
10.4 Somente serão admitidos assuntos extrapauta nas reuniões do Subcomitê mediante
autorização expressa do Coordenador, desde que estejam enquadrados em uma das
seguintes situações:
10.4.1 Que sejam comprovadamente considerados relevantes e/ou urgentes;
10.4.2 Que impliquem mitigação de riscos ou de perdas operacionais;
10.4.3 Para atendimento de demandas e prazos definidos por órgão fiscalizador ou
regulador;
10.4.4 Para cumprimento de prazos definidos pelo Conselho de Administração,
Conselho Diretor, Auditoria Interna ou Comitês Estratégicos.
10.5 As Unidades Estratégicas (UE) localizadas fora de Brasília poderão encaminhar à Secex
os documentos a serem incluídos na pauta por via eletrônica, observada a antecedência
mínima de 2 dias úteis da reunião, ressalvados os casos autorizados expressamente pelo
coordenador;
10.6 Os documentos enviados por via eletrônica deverão conter todas as assinaturas,
despachos e anexos previstos. Os documentos originais deverão ser entregues na Secex
para serem anexados à ata da reunião em um prazo de até 2 dias úteis após a realização
da reunião;
10.7 As atas das reuniões devem ser enviadas a cada representante presente à reunião, que
tem o prazo de 3 dias úteis para exame e manifestação, se for o caso. Os originais
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10.8

10.9

devem ser encaminhados para assinatura, observado o prazo máximo de 30 dias,
contados a partir da data da reunião;
Para as reuniões não presenciais observar-se-á o seguinte:
10.8.1 As manifestações de voto deverão ser apresentadas observando-se estritamente
os prazos definidos pelo coordenador;
10.8.2 Devem ser elaboradas atas específicas com a assinatura dos representantes n o
Subcomitê que participaram da deliberação.
Os casos omissos relativos a este Regimento devem ser submetidos ao CRG.
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Anexo 12
Governança da Tecnologia da Informação (TI) do BB

_______________________________________________________________________________________________________
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Quadro 1 – Gestão Da Tecnologia Da Informação (TI)
Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:
X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
X monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
X Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos
de TI.
X aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes
quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.
X aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de
TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
X aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
X aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias
em termos de resultado de negócio institucional.
X aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos
legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de
TI.
X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da
instituição:
X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013.
X Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de
TI.
X Aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e
a eficácia dos respectivos controles.
X Os indicadores e metas de TI são monitorados.
X Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a
respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2013, por
iniciativa da própria instituição:
X Auditoria de governança de TI.
X Auditoria de sistemas de informação.
X Auditoria de segurança da informação.
X Auditoria de contratos de TI.
X Auditoria de dados.
Outra(s).
Qual(is)?
_____________________________________________________________________________
Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
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O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
_______________________________________________________________________________
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
X Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de
informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e
publicou) os seguintes processos corporativos:
X Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
X Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou
classificação sigilosa).
X Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
X Gestão dos incidentes de segurança da informação.
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4)
sempre
( 4 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
( 4 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
( 3 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
( 4 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões
estabelecidos em contrato.
( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos
contratuais (protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)
X O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
Acima de 60%.
X Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Comentários
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações
especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e
melhorias para o próximo questionário.
---
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Anexo 13
Procedimento Operacional Padrão para acompanhamento da entrega das Declarações de Bens e Rendas
(DBR)
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Atividade: Recepção e tratamento das declarações/autorizações de que trata a Instrução Normativa
TCU nº 67 de 06.07.2011.
Tarefa: Garantir a recepção e guarda das declarações de bens e rendas.
Objetivo: Cumprir as determinações contidas na Lei 8.730/93, na IN TCU 67 e na IN 367-1 BB.
Público alvo: Membros estatutários do Banco do Brasil e das subsidiárias BB DTVM, BB Cartões,
BB Consórcios, BB Banco de Investimento, BB Corretora, BB Elo Cartões Participações, BB
Leasing, BB Seguros Participações, BESCVAL e BB Capitalização (Nossa Caixa Capitalização).
Prazo de Vigência: Indeterminado.
PROCEDIMENTOS
PERIODICIDADE
1. Conferir a Instrução Normativa 367-1-6-6.4 – Declaração de Bens e Rendas, e 367-1-6-6.5
- Arquivo e verificar se alguma rotina foi alterada desde o ano anterior. Esta rotina deverá
Anual
ser cumprida ao final de cada mês de abril ou até 30 dias após o prazo estipulado pela
Receita Federal do Brasil para entrega das declarações de ajustes anuais.
2. Preencher a planilha “controle de entrega” (G:/confidencial/documentos/irpf) com o nome
dos membros estatutários das empresas listadas no público alvo, por meio da qual deverá
Anual
ser controlado o fluxo de entrega das declarações/autorizações.
3. No controle de entrega do ano anterior, verificar as pessoas que entregaram a autorização
para acesso à base do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) da Receita Federal do Brasil
(anexo II à da Instrução Normativa TCU nº 67 de 06.07.2011). Para esses casos não há
Anual
necessidade de qualquer medida considerando que a autorização não precisa ser renovada
anualmente.
4. No controle de entrega do ano anterior, verificar quem entregou declaração em papel. Neste
caso, enviar mensagem até o último dia útil de abril, solicitando a entrega do documento em
até 15 dias após a data fixada pela Receita Federal para o envio via internet da declaração
Anual
de imposto de renda. Salientando que o documento deverá ser entregue em envelope
lacrado, assinado e identificado com nome, CPF, cargo(s), exercício e ano-base, conforme o
modelo constante no anexo I da Instrução Normativa TCU nº 67 de 06.07.2011.
5. Monitorar o prazo de entrega e, se for o caso, reiterar o e-mail alertando que a apresentação
da autorização de acesso ou Declaração de Bens e Rendas, visa a cumprir o disposto na Lei
Anual
8.730/1993.
6. Enviar e-mail à BB DTVM solicitando o envio das declarações/autorizações dos Diretores
da empresa, que deverão ser arquivadas com os demais documentos cuja guarda estão a
cargo da Secex.
7. Todas as declarações de bens e rendas e/ou autorizações de acesso deverão ser guardadas
na Secretaria Executiva, em armário de aço, trancado à chave e só será acessada por
funcionário autorizado em ordem de serviço.
8. No recebimento das declarações/autorizações, deverá ser fornecido recibo dos documentos,
conforme modelo em G:/Confidencial/Documentos/IRPF.
9. O prazo de guarda das declarações e autorizações deverá ser de 7 anos, após o desligamento
do membro estatutário, conforme IN 367-1-6.5.15.8.
10. Em qualquer tempo, quando houver troca de membro estatutário, este, quando da posse,
deverá entregar uma autorização de acesso ou Declaração de Bens e Rendas conforme
anexo I da IN TCU nº 67 de 06.07.2011.
11. Quando da saída do cargo, o membro estatutário que entregou a DBR deverá apresentar
nova Declaração de Bens e Rendas conforme anexo I da Instrução Normativa TCU nº 67 de
06.07.2011
Fonte: BB / Secretaria Executiva (Secex)
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Anexo 14
Informações Contábeis
Banco do Brasil: Informações Gerais, Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Notas
Explicativas, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, Resumo do
Relatório do Comitê de Auditoria, as Manifestações e Pareceres
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Senhoras e Senhores Acionistas,
Apresentamos o Relatório da Administração do Banco do Brasil relativo ao ano de 2013, de acordo com as
exigências da Lei das Sociedades por Ações, do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil
(Bacen), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Estatuto Social do Banco do Brasil.

1.

Ambiente Macroeconômico

O ambiente econômico internacional em 2013 foi caracterizado por sinais mais evidentes de recuperação da
economia americana, com indicações, por parte do Federal Reserve, de que o início da retirada dos estímulos
monetários aconteça ao longo do próximo ano. Em contraposição, a economia chinesa manteve o ritmo de
desaceleração da atividade econômica. Essa conjuntura propiciou a valorização do dólar, o que trouxe impactos
adversos diretos na cotação das moedas e na avaliação do prêmio de risco associado às economias emergentes.
A economia brasileira continuou sendo afetada pelas incertezas do ambiente externo. O início do programa de
investimentos em infraestrutura brasileiro trouxe perspectivas positivas para o aumento da capacidade de oferta no
médio prazo e expressiva produção agropecuária, mas o Produto Interno Bruto não apresentou taxas robustas de
crescimento.
Em que pese o baixo crescimento, a inflação acumulada em 12 meses permaneceu próxima do limite superior do
intervalo de metas, induzindo o Bacen a iniciar um novo ciclo de elevação da Selic.

2.

Destaques do Período

A seguir, em ordem cronológica, alguns dos importantes eventos do exercício:
i)

emissões de Letras Financeiras Subordinadas no País, em janeiro, no total de R$ 5,233 bilhões;

ii)

conclusão em janeiro da maior captação no mercado externo de capitais sob a forma de Instrumento Híbrido de
Capital e Dívida, no valor de US$ 2,0 bilhões, sendo U$ 1,950 bilhões considerado elegível pelo Bacen, em
outubro, para compor o Capital Complementar de Nível I, atendendo aos requisitos de Basileia III;

iii)

realização em abril de oferta pública de ações da BB Seguridade, holding que centraliza participações em
empresas do segmento de seguros, previdência privada e capitalização. A oferta pública inicial secundária 
maior do mundo em 2013  foi de 675 milhões de ações ordinárias, relativas à oferta base e aos lotes
complementar e adicional. As ações da BB Seguridade começaram a ser negociadas em bolsa no dia
29.04.2013, listadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, com o preço definido em R$ 17,00 por ação,
gerando uma receita bruta para o BB de R$ 11,475 bilhões;

iv)

inauguração em abril da nova fase do BOMPRATODOS, denominado Cada Vez + BOMPRATODOS;

v)

manutenção da listagem no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de Nova Iorque (DJSI) e no Índice
de Sustentabilidade Empresarial BM&FBovespa (ISE), em setembro e novembro, respectivamente;

vi)

realização em novembro da primeira emissão pública no mercado suíço, captando 275 milhões de francos
suíços. Foi a maior operação efetuada nesse mercado por um emissor brasileiro.

3.

Planejamento Estratégico para o Período 2014 a 2018

Para o período de 2014 a 2018, o Banco do Brasil continuará priorizando aumentar a eficiência e produtividade,
aperfeiçoar o relacionamento com clientes e gerar resultados sustentáveis.
Para aumentar a eficiência e a produtividade, o Banco está revisando os seus principais processos e atuando com
foco na gestão das despesas. Com inovações nos canais de interação e melhoria no atendimento, pretende-se
proporcionar maior proximidade, agilidade e conveniência ao cliente, aperfeiçoando o relacionamento com o Banco.
Os resultados sustentáveis estão alicerçados no crescimento dos negócios que valorizam o relacionamento perene
com os clientes e a geração de valor social, contribuindo para promoção da cidadania e crescimento do País.
A entrega de resultados aos acionistas e a realização de negócios sociais, como os programas Minha Casa Minha
Vida (PMCMV), Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) estão
alinhados à missão do Banco do Brasil de ser um banco competitivo e rentável, promovendo o desenvolvimento
sustentável do Brasil e cumprindo sua função pública com eficiência.
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4.

Desempenho Econômico-Financeiro

4.1 Grandes Números
O Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 15,8 bilhões e retorno anualizado sobre o patrimônio líquido de
22,9% em 2013. O lucro por ação foi de R$ 5,58 no período.
Os ativos somaram R$ 1,3 trilhão, crescimento de 13,5% em doze meses, com retorno sobre ativos de 1,3%,
permitindo ao BB encerrar o ano como líder do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Destaque para sua atuação no
crédito com 21,1% de participação de mercado. O patrimônio líquido alcançou R$ 72,2 bilhões, incremento de 17,4%
em doze meses.

Tabela 1. Principais Informações
2012
12.205
30.055
21.071
2.349
(31.992)

2013
15.758
28.711
23.301
3.230
(34.750)

Dez/12
1.149
581

Dez/13
1.304
693

R$ milhões
s/2012
29,1
(4,5)
10,6
37,5
8,6
R$ bilhões
s/Dez/12
13,5
19,3

Captações Comerciais

516

607

17,7

Depósitos Totais
Patrimônio Líquido

472
61

491
72

4,0
17,4

Índice de Basileia %

14,8

14,5

Indicadores
Lucro por Ação (em R$)
Retorno sobre Ativos %
Retorno sobre Patrimônio Líquido %

2012
4,30
1,4
19,8

2013
5,58
1,4
22,9

Dados Estruturais
Base de Clientes
Total de Contas Correntes

Dez/12
58.551
37.418

Dez/13
61.375
39.786

PF
PJ
Agências
Recursos Administrados (R$ bilhões)

35.049
2.369
5,4
444

37.328
2.458
5,5
494

Indicadores de Mercado
Valor Patrimonial - BBAS3
Cotação de Fechamento - BBAS3

Dez/12
21,5
25,6

Dez/13
25,2
24,4

Dez/12
114.182
47.204
66.978

Dez/13
112.216
46.580
65.636

28.552
53.223
31.917
490
3,7

26.426
51.568
33.794
428
4,8

Resultado¹
Lucro Líquido
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias
Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização
Despesas Administrativas²
Patrimoniais
Ativos
Carteira de Crédito Ampliada³

Perfil de Funcionários
Funcionários
Feminino
Masculino
Escolaridade
Ensino Médio
Graduação
Especialização, Mestrado e Doutorado
Demais
Rotatividade de Funcionários (%)

s/2012
29,7

mil
s/Dez/12
4,8
6,3
6,5
3,7
1,6
11,2
R$
s/Dez/12
17,4
(4,7)
mil
s/Dez/12
(1,7)
(1,3)
(2,0)
(7,4)
(3,1)
5,9
(12,7)

1 - Itens baseados nas Demonstrações Consolidadas;
2 - Refere-se à soma de Despesas de Pessoal e Outras Despesas Administrativas;
3 - Inclui Títulos e Valores Mobiliários privados e garantias prestadas;
4 - Depósitos Totais, Letras de Crédito do Agronegócio, Letras de Crédito Imobiliário e Operações Compromissadas com Títulos Privados;
5 - Índice de 2013 calculado, conforme regras de Basileia III.

Para informações mais detalhadas sobre o desempenho econômico-financeiro do BB, acesse o Relatório Análise do
Desempenho no sítio: www.bb.com.br/ri.

2

Relatório da Administração 2013
Exercício 2013

4.2

Desempenho dos Papéis

O valor de mercado do BB foi de R$ 69,9 bilhões ao final de dezembro de 2013. Na carteira teórica do Ibovespa
para o quadrimestre janeiro a abril de 2014, o Banco ocupa a 9ª posição, com 2,720% de participação.
A ação ordinária do BB (BBAS3) foi negociada em todos os pregões do Novo Mercado da BM&FBovespa
permanecendo listada nas carteiras teóricas dos principais índices da bolsa: Ibovespa, Ibrx50, IGC, ISE e Itag.
Internacionalmente, o BB integra os índices MSCI LatAm Index, S&P Lac 40 e DJSI.
Ao final do período, o Programa de American Depositary Receipt (ADR) Nível I do Banco do Brasil possuía 19,1
milhões de recibos em circulação cotados a US$ 10,38 por certificado.
O Banco do Brasil, alinhado à sua prática de reinvestimento de lucros e distribuição de resultado, mantém o payout
de 40% do lucro líquido, distribuído sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP), em
periodicidade trimestral. Assim, no ano foram destinados R$ 6,3 bilhões aos acionistas, sendo R$ 3.010,2 milhões
como dividendos e R$ 3.313,9 milhões na forma de JCP. Os 60% remanescentes do lucro foram destinados à
Reserva Legal e às Reservas Estatutárias.

4.3

Informações de Coligadas e Controladas

Tabela 2. Participações Societárias do BB Banco Múltiplo
Participação
Total - %
Dez/13

Atividade

R$ mil
Participações Consolidadas

Result. de
Particip.
2013

Saldo de Investimento
Dez/12

Dez/13

Segmento Bancário
Banco do Brasil  AG. Viena

Bancária

(I)

100,00

260.921

332.003

18.902

BB USA Holding Company, Inc.

Holding

(I)

100,00

2.127

4.073

(1.193)

BB Leasing S.A.  Arrendamento Mercantil

Arrendamento

(I)

100,00

3.550.675

3.716.195

217.075

BB Leasing Company Ltd.

Arrendamento

(I)

100,00

92.126

106.823

1.171

BB Securities LLC.

Corretora

(I)

100,00

55.919

88.352

23.395

Brasilian American Merchant Bank

Bancária

(I)

100,00

915.829

1.023.383

57.393

Besc DTVM S.A.

Adm. de Ativos

(I)

99,62

7.133

7.136

97

Banco Patagonia S.A.

Banco Múltiplo

(I)

58,96

825.133

973.600

276.271

Banco Votorantim S.A.

Banco Múltiplo

(II)

50,00

3.811.149

3.433.969

(35.699)

BB Americas

Banco Múltiplo

(I)

100,00

57.001

70.000

(8.725)

Banco de Invest.

(I)

100,00

2.676.091

2.766.615

1.347.555

Adm. de Ativos

(I)

100,00

131.494

131.501

736.175

Holding

(I)

66,25

4.468.031

3.180.736

1.698.083

Segmento Investimentos
BB Banco de Investimento S.A.
Segmento Gestão de Recursos
BB DTVM S.A.
Segmento Seg., Previd. e Capitaliz.¹
BB Seguridade Participações S.A.
Segmento Meios de Pagamento
BB Adm. de Cartões de Crédito S.A.

Serviços

(I)

100,00

19.124

19.023

26.446

BB Elo Cartões Participações S.A.

Holding

(I)

100,00

15.031

463.718

68.671

BB Administradora de Consórcios S.A.

Consórcios

(I)

100,00

98.539

155.094

145.595

BB Turismo

Turismo

(I)

100,00

10.497

13.282

2.872

BB Money Transfers Inc.

Serviços

(I)

100,00

2.464

4.488

(728)

BB Tecnologia e Serviços S.A. (antiga Cobra Tecnologia)

Informática

(I)

BV Participações S.A.

Holding

(II)

100,00
Ͳ

141.563
52.186

161.639
-

32.280
(2.726)

Outros Segmentos

(I) Controladas, consolidadas integralmente;
(II) Controladas em conjunto, consolidadas proporcionalmente.

Tabela 3. Participações Societárias não Consolidadas
Participação
Total - %
Dez/13

Atividade

R$ mil

Saldo de Investimento
Dez/12

Dez/13

Result. de
Particip.
2013

Participações não Consolidadas
Cadam S.A.

Mineradora

(IV)

21,64

27.999

25.929

Cia. Hidromineral Piratuba

Saneamento

(IV)

15,56

2.311

2.462

201

Itapebi Geração de Energia

Energia

(IV)

-

75.719

-

22.058

Estruturadora Brasileira de Projetos - EBP

Serviços

(IV)

11,11

1.827

8.747

4.089

(2.070)

(IV) Coligadas, avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.
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5.

Rede de Atendimento e Canais

O Banco do Brasil encerrou o período com 67,6 mil pontos de atendimento, entre rede própria, compartilhada e
correspondentes, fazendo-se presente em 99,9% dos municípios brasileiros.
A rede própria contava com 19.143 pontos, sendo 5.450 agências, 1.746 postos de atendimento e 11.947 postos de
atendimento eletrônico com 44.117 terminais de autoatendimento. O BB possui a maior rede de agências do País,
com participação de 23,8%.
A rede de correspondentes, identificada pela marca MaisBB, contava com 10.251 pontos de atendimento e
estabelecimentos conveniados, aos quais somam-se os 6.189 pontos do Banco Postal.
Destacou-se também a performance dos canais de autoatendimento:
i)

internet: 2,0.bilhões de transações efetivadas por pessoas físicas e 15,3 milhões de clientes habilitados a utilizar
o canal;

ii)

celular: 489,3 milhões de transações realizadas e 3,7 milhões de usuários;

iii)

Setor Público (internet e celular): 343,9 milhões de transações realizadas por 26,9 mil usuários;

iv)

Central de Atendimento: 258,5 milhões de transações realizadas e 12,4 milhões de clientes habilitados;

v)

Gerenciador Financeiro: 2,3 bilhões de transações realizadas pelo aplicativo, que foi utilizado por mais de 738
mil empresas, principalmente de pequeno porte. Em setembro de 2013, o BB lançou mais uma novidade: a
liberação de crédito por meio do Gerenciador Financeiro para celulares smartphones.

Em 2013, o BB inaugurou duas agências com atendimento especializado para o segmento de micro e pequenas
empresas (MPE): uma em Belo Horizonte (MG) e outra em Bauru (SP), totalizando três dependências com esse
modelo de atendimento no País.
No mês de julho, o BB lançou a primeira agência com horário estendido, aberta das 6h às 24h, na cidade de São
Paulo, a qual possui também Espaços de Promoção de Vendas, destinado a divulgação de produtos e serviços do
Banco e parceiros, e de Educação Financeira, utilizado para realização de palestras para clientes e convidados.
No exterior, a rede de atendimento é composta por 49 dependências próprias localizadas em 24 países. Ao final de
2013, havia 1,2 mil bancos atuando como correspondentes do BB em 134 países. Na Argentina, a rede do Banco
Patagonia foi ampliada para 374 pontos de atendimento, crescimento de 7,5% em doze meses. O Banco do Brasil
Americas, nos Estados Unidos, possui uma rede de 4 agências, e por meio de convênios estabelecidos, tem
disponíveis 40 mil terminais de autoatendimento compartilhados, oferecendo também serviços de internet e mobile
banking.

6.

Negócios

6.1

BOMPRATODOS

Em 2013, a Campanha BOMPRATODOS totalizou 12,2 milhões de clientes, que fizeram uso de produtos e serviços
com preços reduzidos e mais de 9,3 milhões contrataram crédito com taxas de juros menores. Houve incremento de
5 milhões de clientes entre novos e que iniciaram relacionamento com o BB, especialmente por meio do Banco
Postal.
A nova fase do BOMPRATODOS, inaugurada em abril, com foco na excelência e no relacionamento, busca a
qualidade do atendimento e a satisfação dos 61,3 milhões de clientes do Banco do Brasil. Os três pilares dessa
etapa são: mais transparência nas relações, mais inclusão bancária e mais vantagens em produtos e serviços.
O lançamento do novo extrato de serviços foi a principal ação dessa fase em 2013, materializando a estratégia de
transparência, reforçando a postura do Banco de respeito com consumidores e de valorização de relacionamentos
maduros e duradouros, pautados pela confiança. Desde o lançamento, foram mais de 6,6 milhões de acessos ao
extrato de serviços, com 3,8 milhões de clientes únicos.
Outras ações integrantes da fase 2013 do BOMPRATODOS:
i)

lançamento do novo extrato de conta-corrente e da nova fatura do cartão de crédito;

ii)

lançamento dos novos pacotes de serviços padronizados, em atendimento à Resolução CMN 4.196, de
15.03.2013 e Carta-circular Bacen 3.594, de 22.04.2013;

iii)

simplificação do portfólio de pacotes de serviços do Banco do Brasil, reduzindo a quantidade ofertada de 31
para 7, que inclui pacotes padronizados pelo Bacen e a Cesta Banco Postal, com objetivos de qualificar a oferta
e dar maior transparência em relação à cobrança de tarifas;
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iv)

lançamento do BB Conta de Pagamento, inovação que permitiu criar uma conta pré-paga virtual para
movimentação financeira de quem não possui conta em banco.

Para mais informações, acesse o sítio: www.bb.com.br/bompratodos.

6.2

Carteira de Crédito

A carteira de crédito do BB atingiu R$ 623,4 bilhões, com expansão de 18,6% em doze meses. O BB manteve sua
liderança em crédito no SFN com 21,1% de participação de mercado. A principal composição da carteira é
apresentada abaixo:
i)

R$ 167,7 bilhões em operações com pessoa física, evolução de 10,5%;

ii)

R$ 261,6 bilhões em operações com empresas (indústria, comércio e serviços) crescimento de 17,9%;

iii)

R$ 144,1 bilhões em crédito ao agronegócio, aumento de 34,7%.

A inadimplência permaneceu sob controle. O indicador que mede a razão entre as operações com atraso superior a
90 dias e a carteira de crédito encerrou o período em 2,0%, inferior aos 2,1% alcançado no exercício anterior.
Comparativamente, o SFN apresentou índices de 3,0% e 3,7%, respectivamente. O Banco também apresenta uma
estrutura de crédito com menor risco que a do SFN. As operações classificadas nos níveis de risco de AA-C
encerraram dezembro em 95,0% do total da carteira, contra 93,3% do SFN.

6.2.1

Clientes Pessoa Física

As principais linhas de crédito que compõem a carteira são relacionadas a seguir:

Crédito Consignado
O crédito consignado permanece com a maior representatividade na carteira para pessoas físicas, com 36,9% do
total, já considerando as aquisições de crédito e participação no Banco Votorantim. Com a estratégia de qualificação
da base de clientes e foco em linhas de menor risco, as operações em consignado cresceram 5,8% nos últimos doze
meses, reforçando a liderança do Banco nesse segmento, com 27,9% de participação de mercado. Os empréstimos
a servidores públicos continuaram como os mais representativos dessa carteira, com 87,6% do total, sendo ainda
composta por aposentados e pensionistas do INSS (8,3%) e funcionários do setor privado (4,2%).

Financiamentos de Veículos
O saldo das operações de financiamento de veículos, incluindo aquisições de crédito e participação no Banco
Votorantim, alcançou R$ 35,5 bilhões.
As operações originadas nas agências do Banco do Brasil alcançaram saldo de R$ 11,9 bilhões, uma evolução de
7,6% em doze meses, impulsionadas pelo BOMPRATODOS. O perfil destas novas operações continuou dentro dos
critérios adotados nos últimos anos, assegurando a qualidade da carteira dentro da série histórica de desempenho.

Crédito Imobiliário
O crédito imobiliário pessoa física finalizou o ano com saldo de R$ 18,2 bilhões, expansão de 78,0% em doze
meses. Os desembolsos atingiram R$ 9,9 bilhões no ano, 93,9% a mais que no mesmo período de 2012. Destaque
para a disponibilização de portfólio de produtos com funding de poupança e Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
No âmbito do PMCMV, foram financiadas 42,1 mil operações com clientes das Faixas 2 e 3.

Financiamento Estudantil
Foram formalizados 270 mil novos contratos em 2013, superando em 47,9% o resultado de 2012, quando foram
contratados 183 mil financiamentos. Em valor de contrato a carteira total do BB já soma R$ 18,6 bilhões.
No final de dezembro, o Banco do Brasil contratou a operação FIES de número 500.000, expressiva marca para o
BB que, em pouco mais de três anos de atuação, proporcionou o acesso de mais de meio milhão de estudantes às
instituições privadas de ensino superior.

5

Relatório da Administração 2013
Exercício 2013

6.2.2

Clientes Pessoa Jurídica

Os principais montantes que compõem o saldo da carteira pessoa jurídica são apresentados a seguir:

Crédito para Investimentos
O BB consolidou sua posição como um dos mais importantes agentes financiadores do crédito para investimento no
País. Em 2013, foram analisados grandes projetos em áreas como energia, setor naval, petróleo e transportes, onde
R$ 54,0 bilhões já foram contratados ou estão em fase de contratação.
O desembolso de crédito para investimento atingiu nesse período o montante de R$ 55,8 bilhões. As principais
linhas de repasse de recursos são o Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos
Industriais (BNDES/Finame), Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Investimento
Agropecuário, Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO), Fundo da Marinha Mercante (FMM) e Programas de
Geração de Emprego e Renda (Proger).

Crédito Imobiliário
O BB encerrou o período com R$ 9,5 bilhões em contratos de financiamento à produção. O saldo da carteira atingiu
R$ 5,9 bilhões em dezembro, crescimento de 122,6% em doze meses.
Em 2013, 156 mil unidades habitacionais foram contratadas para a construção, com amparo do PMCMV, para todas
as faixas de renda do programa.

Micro e Pequenas Empresas
Ao final de dezembro de 2013, o BB possuía 2,3 milhões de clientes MPE, mantendo-se como principal parceiro do
segmento e reforçando o posicionamento como o Banco da Micro e Pequena Empresa.
O saldo das operações de crédito para MPE atingiu R$ 99,9 bilhões, incremento de 12,3% em doze meses.
Destinou R$ 65,3 bilhões para capital de giro, representando 65,4% da carteira de crédito MPE. O saldo dos
financiamentos de investimentos a esse segmento chegou a R$ 32,4 bilhões, crescimento de 25,2% em relação a
dezembro de 2012.
O Banco do Brasil utilizou amplamente o Fundo de Garantia de Operações (FGO) para facilitar o acesso ao crédito
para as MPE, que mitigou o risco das operações e reduziu o custo para o tomador final. Em dezembro, havia 491,9
mil operações cobertas, totalizando o saldo aplicado de R$ 18,3 bilhões.
Em 2013, o BB reforçou o apoio ao empreendedorismo com o lançamento do site Empreendedor
(bb.com.br/empreendedor), que apresenta soluções de produtos e serviços. Apoiou também os Arranjos Produtivos
Locais (APL) aplicando R$ 3,8 bilhões em operações de crédito com empresas integrantes de APL.
No MPO, a atuação do Banco é alinhada ao Programa Crescer do Governo Federal. Em dezembro, alcançou o
desembolso acumulado de R$ 2,4 bilhões em operações de crédito para capital de giro e investimentos. Foram
beneficiados 1,2 milhão de clientes pessoas físicas e jurídicas em todo o País.

Clientes Atacado
Em dezembro, a carteira de crédito de clientes atacado apresentou saldo de R$ 143,1 bilhões, crescimento de
15,5% na comparação com o mesmo período de 2012.
O Banco do Brasil participa de Operações Estruturadas, que são concessões de crédito realizadas sob medida para
atender a necessidades específicas do cliente. As principais contratações do ano somaram mais de R$ 43,6 bilhões.
Deste total, a participação do Banco do Brasil foi de R$ 24,1 bilhões, dos quais R$ 5,2 bilhões em operações de
financiamento de longo prazo - tais como BNDES, FCO e FMM e R$ 18,9 bilhões em emissões no Mercado de
Capitais, por meio de Debêntures, Notas Promissórias e cotas de Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios
(FIDC).

6.2.3

Agronegócios

O BB mantém-se como o maior parceiro do agronegócio brasileiro, com participação de 66,1% do Sistema Nacional
de Crédito Rural (SNCR). A carteira de agronegócios encerrou dezembro com saldo de R$ 144,1 bilhões em
operações de crédito rural e agroindustrial. Esse montante representa um incremento de 34,7% em relação ao
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mesmo período de 2012. O saldo foi de R$ 28,9 bilhões em operações contratadas no Pronaf e R$ 16,8 bilhões no
Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).
Na contratação de operações de crédito rural são utilizados mecanismos de mitigação de risco (intempéries e
preços). Em dezembro, 65,1% das operações de custeio agrícola contratadas na safra 2013/2014 estavam cobertas
com seguro de produção (Seguro Agrícola ou Proagro) e seguro de preço (contratos de opções). O índice de
inadimplência (operações em atraso acima de 90 dias) da carteira de agronegócio foi de 0,8%.
O apoio creditício à sustentabilidade no agronegócio está presente nas linhas Pronaf Agroecologia, Pronaf Eco,
Pronaf Florestal e Programa de Agricultura de Baixo Carbono (Programa ABC) que incentivam os produtores rurais a
utilizarem técnicas sustentáveis para reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa e o desmatamento.
No ano o Programa ABC contratou 5.359 financiamentos, atingindo o montante de R$ 2,3 bilhões.
O financiamento de lavouras com o emprego do Sistema de Plantio Direto (SPD), uma das tecnologias que
compõem os compromissos voluntários assumidos pelo Brasil na COP-15, é expressivo e corresponde a 77,0% do
total financiado em custeio agrícola pelo BB na safra 2012/2013.

6.3

Captações

As captações comerciais do BB totalizaram R$ 607,2 bilhões em 2013, entre operações realizadas no mercado
doméstico e internacional.
Destacam-se entre as captações domésticas:
i)

R$ 79,2 bilhões em Letras de Crédito do Agronegócio e R$ 3,5 bilhões em Letras de Crédito Imobiliário;

ii)

R$ 113,3 bilhões em repasses de fundos e programas oficiais com crescimento de 33,0% em relação ao mesmo
período de 2012. Entre esses fundos estão: FCO, Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira (Funcafé), BNDES/Finame. Todos geram funding para operações de crédito no BB.

iii)

R$ 17,2 bilhões em Letras Financeiras Subordinadas. O saldo de operações enquadradas como capital de nível
II somou R$ 7,4 bilhões.

6.4

Administração de Recursos de Terceiros

O Banco do Brasil, por meio da BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (BB
DTVM), desde 1994 é líder na indústria nacional de fundos de investimento. Ao final de dezembro, atingiu o total de
R$ 493,7 bilhões em recursos administrados e uma participação de mercado de 20,9%.
Em 2013, foram firmadas parcerias com gestores internacionais para criação de fundos destinados a investidores
institucionais e private, oferecendo a possibilidade de investimento no exterior, e com gestores independentes para
ampliação do portfólio de fundos estruturados. No período, houve também a otimização do portfólio (incorporação
envolvendo 33 fundos), gerando maior eficiência.

6.5

Clientes Governo

As operações de crédito com o Governo atingiram R$ 18,6 bilhões em dezembro de 2013, crescendo mais de
109,1% em 12 meses e disponibilizando recursos para investimentos dos Estados e Municípios, principalmente em
infraestrutura. Em relação ao desenvolvimento regional, foram contratados R$ 6,1 bilhões em operações do FCO.
Mais de 1.780 municípios e 20 estados já aderiram ao Cartão de Pagamento da Defesa Civil, próprio para ações de
socorro em casos de calamidades públicas. O BB atuou, também, na execução de Programas do Governo Federal,
como o Programa Ciência sem Fronteiras, emitindo mais de 36,1 mil cartões para bolsistas e no Programa Mais
Médicos, sendo responsável pela abertura de 5,8 mil contas correntes para os participantes e por R$ 54,6 milhões
em pagamentos aos profissionais.

6.6

Cartões

O faturamento com cartões alcançou R$ 205,9 bilhões, crescimento de 22,4% em 2013. A participação de mercado
foi de 24,0%, conforme últimos dados publicados pela Abecs em 2013.
Os cartões BB da bandeira Elo atingiram faturamento de R$ 13,2 bilhões, incremento de 2.572,5% em relação a
2012, decorrente da ampliação do portfólio de produtos lançados ao longo do ano, tais como os cartões Empresarial
Elo e BNDES Elo, contribuindo para o aumento da participação da bandeira junto ao mercado de cartões.
Dando sequência ao processo de ampliação do uso do cartão como instrumento de inclusão financeira, foi lançado o
Ourocard Conta de Pagamento, um cartão pré-pago destinado aos beneficiários do BB Conta de Pagamento.
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6.7

Seguros, Previdência e Capitalização

O Banco do Brasil atua nas áreas de seguros, previdência e capitalização por meio da holding BB Seguridade
Participações, empresa listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, que possui liderança nos mercados em que
atua, conforme dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
Em 2013, os negócios da BB Seguridade agregaram ao BB R$ 1.698,1 milhões de lucro líquido.
Para mais informações acesse: www.bancodobrasilseguridade.com.br.

6.8

Gestão Previdenciária

O volume de recursos administrados pelo Banco do Brasil, por meio de fundos de investimentos destinados aos
Regimes Próprios de Previdência Social, totalizou R$ 25,8 bilhões em 2013, o que representa 40,1% de participação
de mercado. As tarifas geradas com a administração dos fundos e a prestação de serviços previdenciários de
assessoria em atuária, investimentos, benefícios, folha de pagamentos e apoio técnico alcançaram o montante de
R$ 59,7 milhões.
Em 2013, a BB Previdência alcançou patrimônio de R$ 2,2 bilhões, sendo 41 planos empresariais de 51 empresas
patrocinadoras, dois planos instituídos de duas entidades classistas e setoriais e 71,6 mil participantes. Esse Fundo
de Pensão Multipatrocinado é administrado pelo Banco e realiza a gestão de planos de previdência complementar
fechada disponibilizados aos empregados de empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista e de
planos instituídos por sindicatos, entidades de classe e outros.

6.9

Mercado de Capitais

O Banco do Brasil, por intermédio do BB-Banco de Investimento (BB-BI), atua no mercado de capitais doméstico,
com foco em investidores de varejo e institucionais. O serviço de compra e venda de ações para os clientes de
varejo na rede de agências, internet (home broker) e dispositivos móveis movimentou R$ 24,0 bilhões, dos quais
R$ 21,6 bilhões foram pelo home broker.
Conforme o ranking Anbima, as principais realizações do Banco no período foram:
i)

coordenou 131 emissões de títulos de renda fixa, entre notas promissórias, debêntures, FIDC, Certificado de
Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), totalizando volume de R$ 23,9
bilhões, ficando em 1º lugar no ranking de originação consolidado e 25,6% de participação de mercado;

ii)

atuou em 22 operações de emissões externas, que totalizaram US$ 23,0 bilhões alcançando, pela primeira vez,
o 1º lugar no ranking;

iii)

realizou operações de CRI, FIDC e CRA com um volume de R$ 1,5 bilhão no mercado de securitização;

iv)

coordenou 5 ofertas públicas que somaram R$ 14,7 bilhões no mercado de renda variável. Em termos de
distribuição, o BB alcançou o 1º lugar no ranking e 16,5% de participação de mercado.

6.10

Serviços

O Banco do Brasil disponibiliza diversos serviços bancários aos seus clientes. Entre aqueles oferecidos a pessoas
jurídicas, inclusive governo, destacaram-se nesse período:
i)

a cobrança bancária, a arrecadação de guias e o débito automático, nos quais foram atendidos mais de 600
mil empresas, movimentando R$ 953,9 bilhões e 1,1 bilhão de títulos;

ii)

os convênios de folha de pagamento, com o processamento de mais de R$ 377,5 bilhões, atendendo a 12
milhões de servidores públicos e funcionários de empresas privadas;

iii)

os pagamentos de benefícios do INSS superaram R$ 6,3 bilhões/mês, realizados por meio de cartão
específico e crédito em conta;

iv)

a arrecadação de tributos que somou o volume de R$ 646,5 bilhões, 16,3% acima do verificado no mesmo
período de 2012. O produto que mais se destacou foi a arrecadação de DARF, com 34,6% de crescimento,
totalizando R$ 218,0 bilhões;

v)

o lançamento do Portal do Governador, solução em iPad que fornece dados dos estados e de seus
municípios para apoiar a gestão pública;

vi)

o portal Licitações-e, onde foram realizados 47,6 mil processos licitatórios no valor total de R$ 25,2 bilhões.
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Para todos os clientes correntistas, o BB oferece o serviço de Débito Direto Autorizado que somou 1,2 milhão de
sacados eletrônicos, com 13,3% de participação de mercado e mais de 53 milhões de boletos apresentados
eletronicamente.
Aos clientes que formam o segmento cooperativista de crédito, o BB disponibilizou os Serviços de Integração à
Compensação de Cheques e Outros Papéis (Compe) de Liquidação de Pagamentos e Transferências Interbancárias
(SPB), além do Cartão Ourocard Cooperativo. Ao final do ano, o BB mantinha parceria com 320 cooperativas de
crédito para prestação do serviço de integração Compe e SPB a 517,4 mil cooperados, com 68,4 mil cartões
corporativos.
A BB Administradora de Consórcios encerrou 2013 com uma carteira de 437 mil cotas ativas, crescimento de 9,1%
em doze meses. O segmento de veículos cresceu 10,5%, atingindo 406 mil cotas ativas em dezembro. Foram
comercializadas no período 102 mil novas cotas de consórcio, que representou R$ 2,9 bilhões em cartas de crédito.

6.11

Comércio Exterior

O BB manteve a liderança no câmbio de exportação e de importação, com volumes de US$ 65,1 bilhões e US$ 48,7
bilhões e participações de mercado de 26,6% e 21,9%, respectivamente.
As operações de exportação (ACC/ACE) se destacam com concessões de US$ 11,8 bilhões e participação de
30,8% do mercado. O volume financiado em importações foi de US$ 2,8 bilhões. No repasse de recursos de
programas governamentais, os desembolsos do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), na
modalidade financiamento, foram de US$ 448,1 milhões e os da linha BNDES-Exim atingiram US$ 1,4 bilhão.
No mercado de câmbio financeiro o BB atingiu a marca de US$ 36,8 bilhões e US$ 44,9 bilhões em operações de
compra e venda, respectivamente.
Os serviços on-line de câmbio e de comércio exterior realizados via internet representaram 67,4% dos contratos de
câmbio de exportação e 48,7% de importação. O BB oferece, ainda, serviços de capacitação em negócios
internacionais. Em 2013, foram treinadas 9.978 pessoas em todo o País, superando em 15,3% o mesmo período do
ano anterior.
No ano, foram analisados 1.041,6 mil documentos por meio do convênio de cooperação entre o Banco do Brasil e o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para viabilizar operações de importação, exportação e
drawback de empresas de todas as regiões do País.

7.

Gestão Corporativa

7.1

Governança Corporativa

A estrutura de governança corporativa do Banco do Brasil é formada pelo Conselho de Administração - composto
por oito membros e assessorado pelos Comitês de Auditoria e de Remuneração e pela Auditoria Interna - e pela
Diretoria Executiva - composta pelo Conselho Diretor (Presidente e nove Vice-presidentes) e por vinte e sete
Diretores Estatutários. O BB mantém ainda, em caráter permanente, um Conselho Fiscal composto por cinco
membros titulares e cinco suplentes.
Como boa prática de governança corporativa, o Banco mantém processo para avaliar o desempenho do Conselho
de Administração, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Remuneração e da Diretoria Executiva. O Estatuto Social,
os códigos de Governança Corporativa e de Ética também dão suporte às melhores práticas de governança
adotadas pelo Banco do Brasil.
Em outubro, foi aprovada a nomeação do Conselheiro representante dos empregados. O processo de eleição
ocorreu no 1º semestre e foi regido pelo Regulamento Eleitoral, conforme disposições da Lei nº 12.353/2010,
Portaria nº 026/2011 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e Estatuto Social do Banco do
Brasil.
Em todos os níveis do Banco as decisões são tomadas de forma colegiada com o propósito de promover o
adequado debate dos temas estratégicos e das propostas negociais. Para tanto, a administração utiliza comitês,
subcomitês e comissões de nível estratégico, que garantem agilidade e segurança ao processo de tomada de
decisão.

7.2

Relacionamento com o Mercado

O Banco do Brasil disponibiliza relatórios e informações à CVM e no site de Relações com Investidores. Também
adota a postura de convidar o mercado para conferências sempre que a Administração entende ser necessário
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clarificar temas específicos sobre a Empresa. No ano, o Banco do Brasil realizou 6 encontros com investidores e
analistas no País, 6 roadshows (visitas de relacionamento) no exterior, participou de 5 conferências no País e outras
6 no exterior e promoveu 4 teleconferências de resultado. Ao todo foram realizados mais de 700 atendimentos a
analistas de mercados e investidores, incluindo a participação em reuniões e os atendimentos telefônicos.

7.3

Controles Corporativos

Gestão de Riscos
O Banco do Brasil aprimorou o modelo de gerenciamento de riscos das entidades ligadas e de testes de estresse e
segregou as atividades de gestão do risco de liquidez das áreas de negócio. Vêm sendo implementadas ações para
a redução de perdas operacionais, intensificando o processo de identificação e mitigação dos riscos, bem como a
disseminação da cultura de gestão de riscos para as Unidades.
Em setembro, o BB aprovou relatório do Processo Interno de Avaliação de Adequação de Capital (ICAAP) e revisou
a Declaração de Apetite e Tolerância aos Riscos e a Política de Gestão de Capital.
Mais informações podem ser consultadas no Relatório Gestão de Riscos, disponível no sítio de Relações com
Investidores: www.bb.com.br/ri.

Controles Internos
O Banco do Brasil desenvolve seus trabalhos de controles internos com foco na gestão integrada de riscos e
controles. Foram realizados trabalhos multidisciplinares de aperfeiçoamento de controles direcionados,
principalmente, para a mitigação de riscos operacionais. Foram feitas melhorias metodológicas visando aprimorar a
forma de atuação segregada dos controles internos do BB, conferindo mais eficiência e eficácia em sua gestão.

Ouvidoria BB
A Ouvidoria BB aprimorou seus processos em 2013, visando melhorar o fluxo de informações e agilizar a solução às
demandas dos clientes. As principais ações foram a ampliação de sua autonomia, definição de novo fluxo para a
rede de agências e Serviço de Atendimento ao Consumidor, buscando a solução das demandas no primeiro contato
do cliente, maior proximidade com Órgãos de Defesa do Consumidor e introdução de diversos procedimentos
internos que otimizam o processo.

Gestão da Segurança
O Banco apoia e contribui ativamente com as ações no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à
Lavagem de Dinheiro, por meio da participação nas reuniões de elaboração e implementação da Estratégia Nacional
de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) e da formalização de Acordos de Cooperação Técnica
com instituições como o Ministério da Justiça, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), vinculado
ao Ministério da Fazenda, e o Ministério Público do Estado de São Paulo. O Banco do Brasil treinou mais de 14,1 mil
funcionários em eventos de capacitação em Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do
Terrorismo (PLD/FT), incluindo cursos, seminários e certificação de conhecimentos.
A proteção de clientes, funcionários e do patrimônio do Conglomerado é garantida por investimentos crescentes em
tecnologia, aliados à capacitação contínua dos profissionais da área de gestão da segurança. Neste sentido, vem
sendo ampliado o número de agências sob monitoramento 24 horas e com abertura remota de cofres, visando
conferir maior nível de segurança à Rede.
Quanto à proteção das transações financeiras, mantém-se a estratégia de investimento na utilização de dispositivos
de segurança de alta tecnologia e inovadores, como o emprego de leitores biométricos, que estão sendo instalados
em caixas eletrônicos do BB, inicialmente nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Santos.

7.4

Tecnologia

Em 2013, os destaques foram: o Programa de Transformação Tecnológica, que se propõe a reorganizar a
metodologia de construção e manutenção dos sistemas visando à otimização dos padrões de trabalho existentes,
das plataformas, dos processos de desenvolvimento, operação e infraestrutura e Programa de Otimização de
Recursos de TI (PORTI), cujo objetivo é eficiência no uso de recursos de TI, reavaliando arquitetura, topologia,
contratação, contabilização, sobreposição de serviços e viabilidade financeira. O PORTI gerou economia de R$
239,9 milhões.
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O BB inaugurou em março o Datacenter Capital Digital, em Brasília. É um centro de tecnologia, que propicia
redundância de processamento e armazenamento, mitigando riscos operacionais e garantindo a continuidade dos
negócios. Essa medida atende também os requisitos de Basileia II e Sarbanes-Oxley.
As diretrizes para a TI do BB estão orientadas a processos, direcionando-se para plataformas tecnológicas de
relacionamento com o cliente, processos operacionais e de gestão, agregando soluções para mobilidade e
integração tecnológica.

8.

Pessoas

Em 2013, o Banco manteve-se como benchmarking mundial na perspectiva Desenvolvimento do Capital Humano,
do DJSI, reconhecimento da excelência do conjunto de políticas, práticas e programas de gestão de pessoas
adotados.
No período, a Universidade Corporativa do Banco do Brasil (UniBB) ofertou 7.807,8 milhões horas em ações de
capacitação nas modalidades autoinstrucional, em serviço e presencial e em programas de ensino superior, idiomas
e certificações. O investimento em educação corporativa foi de R$ 91,7 milhões (R$ 796 por funcionário).
Foram lançados no período:
i)

novo modelo de avaliação de desempenho funcional, que além de avaliar competências, mensura as
contribuições individuais no atingimento das metas estabelecidas, estimulando a performance dos funcionários
na consecução dos objetivos organizacionais;

ii)

novo Plano de Funções estabelecendo novas atribuições e níveis de responsabilidade para os funcionários
mitigando significativamente a exposição da Empresa ao risco de futuras ações trabalhistas;

iii)

novo Portal da Unibb, com versões nos idiomas inglês e espanhol, que possui 115 mil funcionários cadastrados
e oferece 269 diferentes cursos, organizados em 130 trilhas de aprendizagem, sendo algumas específicas para
funcionários do exterior. Também estão disponíveis 447 conteúdos na biblioteca digital;

iv)

novo modelo de certificação interna de conhecimentos, no qual as questões são distribuídas em graus de
complexidade, o que torna possível classificar o domínio dos conhecimentos avaliados em três níveis básico,
intermediário ou avançado incentivando a atualização contínua dos funcionários;

v)

Portal UniBB Família, ambiente que disponibiliza diversificados conteúdos educacionais e apoio escolar para a
família dos funcionários do BB, abrangendo, dentre outros, o ensino infantil, fundamental, médio, pré-vestibular
e profissional.

Remuneração e Benefícios
O Banco aprovou a ampliação do público alvo do Programa Desempenho Gratificado (PDG) - 2013, incluindo no rol
de beneficiários, a gerência média da rede de agências, contemplando 2.700 funcionários semestralmente. O PDG
visa reconhecer os melhores desempenhos e incluía, inicialmente, os gerentes de agência e superintendentes
regionais da Rede de Negócios do Banco.
O Banco possui Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), que visa fortalecer a parceria com o
funcionário, reconhecer o esforço individual e da equipe e alavancar os negócios, sendo regido pelos Acordos
Coletivos de Trabalho. No exercício, foram distribuídos R$ 2,2 bilhões.
A tabela a seguir demonstra a remuneração e os benefícios concedidos aos funcionários:

Tabela 4. Remuneração e Benefícios
R$ milhões
Folha de pagamento¹
Previdência Complementar²
Planos de Saúde²
Participação nos Lucros e Resultados³
Treinamento

2012
15.322
2.244
928
1.835
55

2013
16.606
1.801
970
2.204
59

s/2012
8,4
(19,7)
4,5
20,1
5,9

1 - Despesas com proventos, benefícios, encargos sociais e provisões administrativas, conforme Nota Explicativa 22 (Despesas de Pessoal);
2 - Custeio dos planos de previdência complementar e de saúde, conforme Nota Explicativa 27;
3 - Valor destinado à Participação nos Lucros e Resultados, conforme Demonstração do Resultado do Exercício;
4 - Conforme Nota Explicativa 22 (Despesas de Pessoal).

11

Relatório da Administração 2013
Exercício 2013

9.

Desenvolvimento Sustentável

Em relação à atuação socioambiental do BB, evidencia-se:
i)

manutenção da participação no DJSI e no novo índice Dow Jones de Sustentabilidade Mercados Emergentes;

ii)

listagem pelo nono ano consecutivo na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial BM&F Bovespa (ISE);

iii)

listagem, pelo terceiro ano consecutivo, no relatório CDP Global 500 como uma das quinhentas empresas com
melhor desempenho na gestão de mudanças climáticas e manteve-se listado na carteira do Índice Carbono
Eficiente (ICO2) da BM&F Bovespa, além de receber o Selo Ouro no Programa Brasileiro GHG PROTOCOL;

iv)

disponibilização de cartas de crédito para aquisição de bens não poluentes pela BB Consórcios, desde fevereiro
de 2013. A nova modalidade permite a compra de bicicletas elétricas com parcelas a partir de R$ 135 e prazo
de até 24 meses;

v)

aprovação da Agenda 21 do Banco do Brasil 2013/2015 pelo Conselho Diretor. Nesta nova versão, elaborada a
partir de demandas dos diversos públicos de interesse do BB, foram definidas 92 macro-ações envolvendo
praticamente todas as áreas do BB de forma a aprimorar constantemente o desempenho socioambiental da
empresa;

vi)

entrega de 20.121 equipamentos a 210 instituições de todo o país para uso em finalidades sociais por meio da
Doação de Computadores Substituídos no âmbito do Programa de Inclusão e Transformação Social;

vii)

atingimento da marca de 12,5 mil funcionários cadastrados no Portal do Voluntariado BB, sendo selecionados
273 projetos de entidades sociais, com repasse de R$ 21,7 milhões em recursos para desenvolvimento de
ações junto às comunidades onde atuam;

viii)

o Banco do Brasil, dentro da estratégia negocial de desenvolvimento sustentável e em parceria estratégica com
o BNDES para utilização de recursos do Fundo Social, apoia cooperativas no País por meio de projetos. Em
2013 os projetos aprovados somaram R$ 9,1 milhões;

ix)

realização do I Encontro O BB no Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM)  Mecanismos de Gênero
e Oportunidades Negociais que teve por objetivos apresentar a parceria entre o Banco do Brasil e a Secretaria
de Políticas para Mulheres na implementação das ações do PNPM, além de identificar oportunidades negociais
no mercado feminino, considerado o maior mercado emergente do mundo;

x)

publicação das novas diretrizes de sustentabilidade para o crédito, através do Programa Água Brasil, abordando
os setores de construção civil e mineração. Este ano o Programa ganhou reconhecimento internacional ao ser
selecionado para o lançamento do novo portal da ONU para compartilhamento de experiências empresariais
sobre clima e energia.

xi)

destinação de R$ 139 milhões do orçamento do BB para realização de Investimento Social Privado (ISP). Tais
recursos foram aplicados em programas sociais e de apoio às comunidades, nos seguintes vetores: educação,
água, agroecologia, agroindústrias e resíduos sólidos;

xii)

em parceria com o Banco, a Fundação Banco do Brasil (FBB), no compromisso de auxiliar o Governo Federal
no processo de universalização do acesso à água no semiárido brasileiro, por meio do Programa Água para
Todos, construiu 39.564 cisternas de placas em 2013, com desembolso de R$ 83 milhões em investimentos
sociais. Desde 2012, foram construídas 70.266 unidades, alcançando mais de 350 mil pessoas;

xiii)

a FBB realizou R$ 136,2 milhões, em 2013, de investimentos sociais em ações de desenvolvimento sustentável,
no meio urbano e rural, em cinco vetores estratégicos: água (Programa Água para Todos e Água Brasil),
agroecologia (Programa Ecoforte, Fundo Amazônia, Tecnologias Sociais), agroindústria (Programa Terra Forte),
resíduos sólidos (Programa Cataforte) e educação (Programa Inclusão Digital, AABB Comunidade). Os
investimentos alcançaram comunidades em vulnerabilidade social em 635 municípios brasileiros, promovendo a
inclusão socioprodutiva, por meio de tecnologias sociais.

Para mais informações sobre a atuação do BB em desenvolvimento sustentável, consulte o sítio
www.bb.com.br/sustentabilidade e www.blogaguabrasil.com.br.

10.

Informações Legais

Conforme os critérios definidos pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Geral
da Micro e Pequena Empresa), 96,0% dos clientes pessoa jurídica do BB são classificados como MPE. O volume de
recursos utilizado por essas empresas atingiu R$ 66,2 bilhões em dezembro, crescimento de 12,0% em doze meses.
O saldo das operações de capital de giro contratadas pelas microempresas totalizou R$ 8,3 bilhões e das pequenas
empresas R$ 33,9 bilhões. As operações de investimento destinadas às microempresas atingiram R$ 3,7 bilhões e
para as pequenas empresas R$ 19,5 bilhões.

12

Relatório da Administração 2013
Exercício 2013

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: (i) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho e (ii) o auditor não deve
atuar, gerencialmente, perante seu cliente nem tampouco promover os interesses desse cliente.
No período, as empresas do Conglomerado do Banco do Brasil contrataram a KPMG Auditores Independentes para
prestação de outros serviços não relacionados à auditoria externa no montante de R$ 1.394,8 mil, que representam
9,6% dos honorários relativos ao serviço de auditoria externa. Os serviços contratados foram:

Tabela 5. Contratação KPMG Auditores Independentes
Empresa Contratante

Data da
Contratação

Data Final da
Contratação

Natureza do Serviço Prestado

Valor Total dos Honorários
Contratados (R$ mil)
845,8

Banco Votorantim S.A.

12/07/2012

30/01/2013

Consultoria T.I. - Projeto Segregação de Funções

BV Financeira

12/07/2012

30/01/2013

Consultoria T.I. - Projeto Segregação de Funções

62,6

BV Financeira

22/07/2013

23/09/2013

Assessoria Reestruturação

409,1

Votorantim CTVM

12/07/2012

30/01/2013

Consultoria T.I. - Projeto Segregação de Funções

7,5

Votorantim CTVM

05/06/2013

30/08/2013

Consultoria T.I - Projeto EHT (Ethical Hacking Test) no Sagaz

37,8

BB Securities Asia Pte. Ltd.

12/06/2013

30/06/2013

Agente Tributário

32,0

Em cumprimento à Instrução CVM 381, o Conglomerado Banco do Brasil informa que em 2013 a KPMG Auditores
Independentes não prestou serviços que pudessem afetar sua independência, ratificada por meio de Carta de
Independência apresentada periodicamente ao Banco.
No Banco do Brasil a contratação de serviços relacionados à auditoria externa deve ser precedida por parecer do
Comitê de Auditoria.
De acordo com o contido na Deliberação CVM 488/05, o BB esclarece:
i)

os investimentos fixos no ano somaram o valor de R$ 1.547,7 milhões, destacando o investimento em novos
pontos de atendimento e na melhoria da ambiência das agências (R$ 922,9 milhões) e em tecnologia da
informação (R$ 513,4 milhões);

ii)

possui R$ 624,3 milhões de créditos tributários não ativados em decorrência dos requisitos estabelecidos pelas
Resoluções CMN 3.059 de 20.12.2002 e 3.355 de 31.03.2006 e apresentados na Nota Explicativa de Tributos
das Demonstrações Contábeis relativas a 2013;

iii)

mantém registrado em contas de compensação, conforme regras dispostas no Plano Contábil das Instituições
Financeiras (Cosif), o montante de R$ 43,4 bilhões decorrente de Coobrigações e Riscos em Garantias
Prestadas a clientes e empresas integrantes do Conglomerado BB;

iv)

firmou em 2009, Contrato de Abertura de Linha de Crédito Interbancário Rotativo a liberar com o Banco
Votorantim pelo limite equivalente ao valor do patrimônio líquido daquela instituição. A operação foi contabilizada
em contas de compensação, conforme regras dispostas no Cosif e encontra-se publicada na Nota Explicativa
Partes Relacionadas das Demonstrações Contábeis relativas a 2013;

v)

no período ocorreram as seguintes modificações societárias: (i) aquisição da totalidade das ações da BB USA
Holding Company Inc., que anteriormente pertencia ao BB AG Viena; (ii) transferência da participação detida na
empresa Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (CBSS)  Alelo por meio do BB-BI para a Elo
Participações; (iii) incorporação do BV Participações pelo Banco Votorantim; (iv) formalização de Acordo de
Associação e Outras Avenças entre Banco do Brasil, BB Seguros, BB Corretora, Odontoprev e Odontoprev
Serviços para a constituição de uma nova sociedade por ações denominada Brasildental; (v) transferência de
ações ordinárias da União para a BB Seguros Participações relativas à IRB-Brasil Resseguros; (vi) alienação da
participação do BB-BI na Itabepi Geração de Energia S.A. para o Grupo Neoenergia.

Em conformidade com o art. 8º da Circular Bacen 3.068/2001, o Banco do Brasil afirma que possui a intenção e
capacidade financeira de manter, até o vencimento, os títulos classificados na categoria Títulos Mantidos até o
Vencimento. A capacidade financeira está amparada em projeção de fluxo de caixa que não considera a
possibilidade de venda desses títulos.
O Banco do Brasil, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal se comprometem a resolver
toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado por meio da
Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBovespa, conforme cláusula compromissória constante do Estatuto
Social do Banco do Brasil.
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11.

Principais Reconhecimentos Recebidos no Período

i)

em janeiro, a Gráfica do BB, localizada no Rio de Janeiro, conquistou a certificação FSC para a sua cadeia de
custódia, que compreende o estoque de papel, a produção e a expedição de materiais gráficos. Essa
certificação foi conferida pelo organismo internacional Rainforest Alliance;

ii)

em janeiro, o Banco do Brasil recebeu o prêmio Latin America Bond of the Year 2012 da International
Financing Review (IFR) referente à emissão de bônus perpétuos de US$ 1,75 bilhões;

iii)

também em janeiro, foi anunciado o ranking da empresa de pesquisas canadense Corporate Knights, o Global
100, em que o Banco do Brasil foi o único banco brasileiro reconhecido dentre as 100 empresas mais
sustentáveis do mundo;

iv)

em fevereiro, o Banco do Brasil conquistou quatro posições no ranking mundial Top 500 Banking Brands 2013,
subindo para o 22º lugar no ranking elaborado pela The Banker/Brand Finance;

v)

em abril, a marca Banco do Brasil foi reconhecida como A marca mais amada do Brasil na categoria Bancos,
no ranking da revista Consumidor Moderno;

vi)

também em abril, o Banco do Brasil foi selecionado como Greenwich Associates Share Leader na categoria
Brazilian Foreign Exchange Market Share e Greenwich Associates Quality na categoria Brazilian Foreign
Exchange Service Quality, títulos que traduzem o reconhecimento internacional por seus clientes pelo
oferecimento da melhor cobertura do setor e a qualidade de seus serviços. O reconhecimento é conferido pela
Greenwich Associates;

vii)

em maio, o Banco do Brasil obteve o 1º lugar na pesquisa Top of Mind Rural, categoria Crédito Rural, no
ranking da Revista Rural;

viii)

em maio, o Banco do Brasil foi reconhecido entre os melhores bancos do mundo, segundo o ranking The
Worlds Strongest Banks da agência de informações Bloomberg;

ix)

em junho, o Banco do Brasil foi destaque na 12ª edição do Prêmio e-Finance, um dos mais conceituados
prêmios de TI bancária do País, promovido pela Revista Executivos Financeiros. O BB foi premiado em 12
categorias, com 23 casos contemplados, mantendo o histórico de maior ganhador do prêmio;

x)

em julho, o Banco do Brasil foi listado na publicação Top 1000 World Banks 2013, ranking da revista britânica
The Banker. O BB foi o banco brasileiro melhor colocado 36º lugar no ranking mundial;

xi)

em julho, ficou em 3º lugar no ranking geral das Marcas Mais Valiosas do Brasil 2013, publicado pela revista
Exame;

xii)

em setembro, foi listado no ranking As Melhores Empresas Para Você Trabalhar publicado pelo Guia Você
S/A;

xiii)

em setembro, foi eleito como a empresa campeã do Prêmio Época Empresa Verde 2013 na categoria Finanças.
O prêmio é uma parceria da revista Época com a consultoria PricewaterhouseCoopers;

xiv)

ainda em setembro, o BB foi premiado no X Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa, pelo projeto de
arquitetura Ambiência Gepes 2.0 do BB, na categoria Educação/Interiores, considerado o maior evento de
premiação do setor na América Latina;

xv)

em outubro, ficou em 1º lugar no ranking de setor financeiro no Prêmio DCI  As Empresas Mais Admiradas do
Brasil do Jornal DCI  Diário Comércio Indústria & Serviços;

xvi)

em outubro, o BB foi listado pela primeira vez no ranking As Empresas com Melhor Reputação no Mercado
Brasileiro pela Ranking Reputation Institute, recebendo a classificação de Melhor Reputação no Setor
Bancário;

xvii)

em outubro, o Banco do Brasil foi reconhecido pela 23ª vez consecutiva como a marca mais lembrada pelos
brasileiros na categoria Bancos pelo prêmio Folha Top of Mind publicado pelo Instituto DataFolha;

xviii)

em novembro foi publicado o ranking anual da Interbrand As Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2013. O Banco
do Brasil ficou pelo segundo ano consecutivo em 3º lugar, com a marca avaliada em R$ 11,8 bilhões;

xix)

em novembro, a Loja da Sustentabilidade, plataforma virtual que comercializa produtos com viés de
sustentabilidade, produzidos por associações e cooperativas apoiadas pela Estratégia de Desenvolvimento
Sustentável do Banco do Brasil, foi vencedora na categoria Produtos e Serviços do prêmio Green Project
Awards Brasil (GPA);

xx)

pelo 5º ano consecutivo, o Ourocard foi considerado o "Cartão preferido dos brasileiros" dentre os cartões de
bancos, em pesquisa realizada pelo Instituto Medida Certa/Cardmonitor;
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xxi)

a LatinFinance concedeu o prêmio IPO of the Year para a abertura de capital da BB Seguridade. Esta
premiação leva em consideração a execução da operação, tamanho, complexidade, inovação e importância
para o mercado;

xxii)

A BB DTVM recebeu em 2013 as premiações: 1º lugar em renda variável Os Melhores Fundos para
Institucionais e 1º lugar em Top Asset (Investidor Institucional); Melhor Gestor para seu Dinheiro (FGV - Você
S/A); Melhor Gestora de Fundos de Renda Fixa (Exame); Star Ranking (Standard & Poors): com dez fundos
bem classificados; Ranking Top Five do Bacen: 3º lugar na projeção de curto prazo do IGP-DI.

Agradecimentos
Agradecemos a dedicação e o empenho de nossos funcionários e colaboradores, bem como a confiança dos
acionistas, dos clientes e da sociedade.
Mais informações, visite o site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de Reais
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

ATIVO

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

ATIVO CIRCULANTE

650.448.226

584.517.607

749.138.334

638.251.446

(Nota 6)

10.520.371

11.189.103

11.834.158

12.310.731

(Nota 7.a)

229.610.974
183.159.259
46.451.715

218.807.767
181.524.760
37.283.007

227.258.441
187.854.433
39.404.008

217.970.217
189.117.422
28.852.795

(Nota 8)

43.308.435

38.257.904

113.913.434

59.447.613

22.124.613
16.794.521
15
3.836.104
553.182

21.520.600
15.598.409
16
830.017
308.862

88.429.987
20.334.621
15
4.493.312
655.499

40.160.278
17.298.906
16
1.437.168
551.245

93.985.807
24.538
92.984.827
90.682.209
163.644
2.138.974
611
975.831

82.619.938
14.211
81.708.213
79.509.305
156.002
2.042.906
508
897.006

94.104.784
24.538
93.048.714
90.746.096
163.644
2.138.974
55.321
976.211

83.274.821
14.211
82.296.773
80.097.865
156.002
2.042.906
49.874
913.963

670.056
670.056

467.615
467.615

670.744
670.744

467.615
467.615

Disponibilidades
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Aplicações no mercado aberto
Aplicações em depósitos interfinanceiros
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos
Carteira própria
Vinculados a compromissos de recompra
Vinculados ao Banco Central
Vinculados à prestação de garantias
Instrumentos financeiros derivativos
Relações Interfinanceiras
Pagamentos e recebimentos a liquidar
Créditos vinculados
Depósitos no Banco Central
Tesouro Nacional - recursos do crédito rural
SFH - Sistema Financeiro da Habitação
Repasses interfinanceiros
Correspondentes

(Nota 9.a)

Relações Interdependências
Transferências internas de recursos
Operações de Crédito
Setor público
Setor privado
(Provisão para operações de crédito)
Operações de crédito vinculadas à cessão

(Nota 10)

168.573.496
1.068.488
174.628.935
(7.124.335)
408

157.763.669
1.224.240
164.543.109
(8.003.805)
125

188.116.629
1.098.043
195.760.528
(8.742.350)
408

174.365.484
1.263.598
182.447.865
(9.346.104)
125

Operações de Arrendamento Mercantil
Setor público
Setor privado
(Provisão para operações de arrendamento mercantil)

(Nota 10)

534
534
---

11.811
11.811
---

703.051
534
752.176
(49.659)

1.129.562
11.811
1.204.836
(87.085)

102.942.276
136.228
17.025.091
3.595.710
35.292
-83.189.969
(1.040.014)

74.259.209
107.456
15.381.834
2.610.369
14.193
-56.977.892
(832.535)

109.561.745
442.422
17.524.195
2.059.030
251.258
3.739.624
87.030.697
(1.485.481)

86.693.097
107.503
17.275.866
1.781.222
313.161
2.191.786
65.948.206
(924.647)

836.277
301.871
(143.042)
677.448

1.140.591
333.183
(175.237)
982.645

2.975.348
553.570
(165.221)
2.586.999

2.592.306
557.201
(195.286)
2.230.391

Outros Créditos
Créditos por avais e fianças honrados
Carteira de câmbio
Rendas a receber
Negociação e intermediação de valores
Créditos de operações de seguros, previdência e capitalização
Diversos
(Provisão para outros créditos)
Outros Valores e Bens
Bens não de uso próprio e materiais em estoque
(Provisão para desvalorizações)
Despesas antecipadas

(Nota 12.a)

(Nota 21.a)
(Nota 11.b)

(Nota 13)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de Reais
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

ATIVO

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

ATIVO NÃO CIRCULANTE

574.010.371

463.587.376

554.776.789

511.056.102

539.248.425

427.030.105

532.102.352

487.400.184

(Nota 7.a)

35.493.088
203.306
35.289.782

23.501.030
368.839
23.132.191

3.873.345
203.306
3.670.039

1.353.217
396.531
956.686

(Nota 8)

84.560.570

63.219.786

88.025.296

124.909.554

34.640.059
48.148.592
-1.336.596
435.323
--

33.602.337
26.597.913
51.443
2.712.130
255.963
--

38.688.797
46.240.231
-2.266.862
865.157
(35.751)

87.403.656
32.233.089
51.443
4.359.666
863.335
(1.635)

155.154
3.666
3.666
151.488

125.681
23.282
23.282
102.399

155.154
3.666
3.666
151.488

125.681
23.282
23.282
102.399

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Aplicações no mercado aberto
Aplicações em depósitos interfinanceiros
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos
Carteira própria
Vinculados a compromissos de recompra
Vinculados ao Banco Central
Vinculados à prestação de garantias
Instrumentos financeiros derivativos
(Provisão para desvalorizações de títulos livres)
Relações Interfinanceiras
Créditos vinculados
Tesouro Nacional - recursos do crédito rural
Repasses interfinanceiros

(Nota 9.a)

Operações de Crédito
Setor público
Setor privado
(Provisão para operações de crédito)
Operações de crédito vinculadas à cessão

(Nota10)

357.713.961
27.705.997
343.151.130
(13.350.370)
207.204

278.615.286
11.570.315
277.297.948
(10.342.265)
89.288

372.086.512
28.145.421
357.643.512
(13.909.625)
207.204

295.347.202
11.634.221
294.799.408
(11.175.715)
89.288

Operações de Arrendamento Mercantil
Setor público
Setor privado
(Provisão para operações de arrendamento mercantil)

(Nota 10)

-----

477
477
---

587.874
-605.547
(17.673)

753.191
3.730
790.290
(40.829)

60.902.689
-33.506
865.007
1.390.451
-59.017.316
(403.591)

60.336.270
266
32.555
247.298
1.263.075
-59.324.154
(531.078)

66.215.605
949
34.474
1.011.466
1.390.451
17.331
64.183.270
(422.336)

63.594.405
266
36.727
287.902
1.263.571
2.162
62.555.301
(551.524)

422.963
422.963

1.231.575
1.231.575

1.158.566
1.158.566

1.316.934
1.316.934

34.761.946

36.557.271

22.674.437

23.655.918

17.262.877
17.184.915
14.314.834
2.870.081
126.667
(48.705)

17.930.511
17.910.998
15.303.464
2.607.534
68.764
(49.251)

3.536.188
1.644.173
1.372.326
271.847
2.014.045
(122.030)

3.597.372
2.132.005
1.731.400
400.605
1.556.260
(90.893)

Outros Créditos
Carteira de câmbio
Rendas a receber
Negociação e intermediação de valores
Créditos específicos
Créditos de operações de seguros, previdência e capitalização
Diversos
(Provisão para outros créditos)
Outros Valores e Bens
Despesas antecipadas

(Nota 12.a)

(Nota 11.a)
(Nota 21.a)
(Nota 11.b)

(Nota 13)

PERMANENTE
Investimentos
Participações em coligadas e controladas
No país
No exterior
Outros investimentos
(Imparidade acumulada)

(Nota 14.a)

(Nota 14.b)

Imobilizado de Uso
Imóveis de uso
Outras imobilizações de uso
(Depreciação acumulada)

(Nota 15)

6.271.209
5.350.039
8.015.866
(7.094.696)

5.760.635
3.996.388
8.666.137
(6.901.890)

7.258.491
5.967.995
9.095.123
(7.804.627)

6.636.978
4.504.260
9.663.518
(7.530.800)

Intangível
Ativos intangíveis
(Amortização acumulada)

(Nota 16)

11.185.162
17.978.516
(6.793.354)

12.812.153
18.210.354
(5.398.201)

11.824.059
18.955.191
(7.131.132)

13.351.179
18.937.366
(5.586.187)

42.698
1.668.051
(1.625.353)

53.972
1.649.247
(1.595.275)

55.699
1.696.577
(1.640.878)

70.389
1.686.535
(1.616.146)

1.224.458.597

1.048.104.983

1.303.915.123

1.149.307.548

Diferido
Gastos de organização e expansão
(Amortização acumulada)
TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

17

Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de Reais
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

PASSIVO CIRCULANTE

783.736.092

670.456.746

812.028.739

725.824.397

Depósitos
Depósitos à vista
Depósitos de poupança
Depósitos interfinanceiros
Depósitos a prazo

(Nota 17.a)

388.416.293
73.591.657
140.728.107
28.747.646
145.348.883

342.814.617
72.958.427
117.744.043
16.730.889
135.381.258

395.192.185
75.818.389
140.728.107
24.850.168
153.795.521

353.051.671
74.759.878
117.744.043
14.272.152
146.275.598

Captações no Mercado Aberto
Carteira própria
Carteira de terceiros
Carteira de livre movimentação

(Nota 17.c)

219.614.390
62.352.028
157.262.362
--

200.237.562
40.867.670
159.369.892
--

228.235.770
71.036.165
157.048.739
150.866

214.649.038
56.385.430
158.016.969
246.639

(Nota 19)

23.934.892
16.323.035
-7.611.857

23.026.715
14.573.365
-8.453.350

25.167.346
16.326.298
7.571
8.833.477

24.846.154
14.581.314
-10.264.840

34.862
500
34.362

24.456
339
24.117

34.862
500
34.362

24.456
339
24.117

4.807.165
4.800.328
6.837

5.160.084
5.157.790
2.294

4.825.539
4.813.518
12.021

5.179.603
5.177.054
2.549

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares
Recursos de debêntures
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior
Relações Interfinanceiras
Recebimentos e pagamentos a liquidar
Correspondentes
Relações Interdependências
Recursos em trânsito de terceiros
Transferências internas de recursos
Obrigações por Empréstimos
Empréstimos no país - outras instituições
Empréstimos no exterior

(Nota 18.a)

16.047.009
-16.047.009

13.784.386
-13.784.386

15.480.736
297.226
15.183.510

12.972.062
404.753
12.567.309

Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais
Tesouro Nacional
BNDES
Caixa Econômica Federal
Finame
Outras instituições

(Nota 18.b)

31.456.475
-12.378.775
4.219.810
4.954.768
9.903.122

16.710.092
-11.279.551
895.482
3.882.007
653.052

32.268.744
62.368
12.810.221
4.219.810
5.273.223
9.903.122

17.756.624
77.354
11.952.855
895.482
4.177.881
653.052

Obrigações por Repasses do Exterior
Repasses do exterior

(Nota 18.b)

24.079
24.079

804
804

24.079
24.079

481
481

Instrumentos Financeiros Derivativos
Instrumentos financeiros derivativos

(Nota 8.d)

24.162.216
24.162.216

646.621
646.621

2.977.391
2.977.391

1.325.523
1.325.523

75.238.711
276.183
10.493.750
1.164.727
19.696.585
70.911
-5.219.026
2.179.794
320.248
35.817.487

68.051.409
350.729
12.075.195
1.648.250
19.016.935
326.172
-3.121.529
-242.577
31.270.022

107.822.087
358.009
10.569.094
1.413.174
22.222.882
1.262.640
19.733.882
5.219.026
3.251.281
320.248
43.471.851

96.018.785
418.640
13.576.002
1.817.691
24.030.336
625.465
15.179.674
3.121.529
108.244
242.577
36.898.627

Outras Obrigações
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados
Carteira de câmbio
Sociais e estatutárias
Fiscais e previdenciárias
Negociação e intermediação de valores
Provisões técnicas de seguros, previdência e capitalização
Fundos financeiros e de desenvolvimento
Dívidas subordinadas
Instrumentos híbridos de capital e dívida
Diversas

(Nota 12.a)
(Nota 20.a)
(Nota 21.b)
(Nota 20.b)
(Nota 20.c)
(Nota 20.d)
(Nota 20.e)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de Reais
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

370.862.776

316.441.989

419.661.589

361.983.734

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

370.444.561

316.070.620

419.227.134

361.596.443

Depósitos
Depósitos interfinanceiros
Depósitos a prazo

(Nota 17.a)

95.218.952
2.068.108
93.150.844

117.886.156
2.240.244
115.645.912

95.820.823
2.305.091
93.515.732

119.033.730
2.296.504
116.737.226

Captações no Mercado Aberto
Carteira própria
Carteira de terceiros

(Nota 17.c)

10.165.886
2.625.005
7.540.881

9.277.362
1.735.163
7.542.199

11.228.808
3.687.927
7.540.881

11.137.834
3.608.690
7.529.144

(Nota 19)

86.054.840
67.242.063
-18.812.777

35.066.493
21.894.575
-13.171.918

97.885.746
75.071.734
762.389
22.051.623

45.823.969
28.546.998
799.306
16.477.665

Obrigações por Empréstimos
Empréstimos no país - outras instituições
Empréstimos no exterior

(Nota 18.a)

19.545.465
-19.545.465

18.769.719
-18.769.719

1.834.473
1.890
1.832.583

1.108.971
3.780
1.105.191

Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais
Tesouro Nacional
BNDES
Finame

(Nota 18.b)

53.351.742
473.365
30.306.657
22.571.720

44.241.940
633.638
29.004.561
14.603.741

54.836.239
474.365
31.157.753
23.204.121

45.762.002
635.925
29.809.896
15.316.181

Obrigações por Repasses do Exterior
Repasses do exterior

(Nota 18.b)

11.828.004
11.828.004

3.503.966
3.503.966

382
382

87.009
87.009

Instrumentos Financeiros Derivativos
Instrumentos financeiros derivativos

(Nota 8.d)

330.036
330.036

1.522.373
1.522.373

717.019
717.019

2.113.959
2.113.959

93.949.636
10.925.595
4.776.577
1.089.127
-2.442.396
2.131
26.660.104
12.070.441
27.019.552
8.963.713

85.802.611
12.827.792
6.129.169
1.150.106
-1.967.079
2.126
37.184.155
14.819.786
-11.722.398

156.903.644
10.925.595
6.654.063
806.851
57.995.462
2.442.396
2.131
29.267.233
12.064.326
27.019.552
9.726.035

136.528.969
12.827.792
6.893.169
605.683
45.053.852
1.967.079
2.126
40.567.935
14.818.494
-13.792.839

418.215

371.369

434.455

387.291

69.859.729

61.206.248

72.224.795

61.499.417

54.000.000
43.852.577
10.147.423

48.400.000
39.467.977
8.932.023

54.000.000
43.852.577
10.147.423

48.400.000
39.467.977
8.932.023

Reservas de Capital

5.684

1

6.023

1

Reservas de Reavaliação

4.564

4.645

4.564

4.645

Reservas de Lucros

20.305.598

16.413.044

19.972.166

16.132.046

Ajustes de Avaliação Patrimonial

(3.132.049)

(3.150.194)

(3.132.049)

(3.150.194)

(Ações em Tesouraria)

(1.324.068)

(461.248)

(1.324.407)

(461.248)

--

--

2.698.498

574.167

1.224.458.597

1.048.104.983

1.303.915.123

1.149.307.548

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares
Recursos de debêntures
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior

Outras Obrigações
Carteira de câmbio
Fiscais e previdenciárias
Negociação e intermediação de valores
Provisões técnicas de seguros, previdência e capitalização
Fundos financeiros e de desenvolvimento
Operações especiais
Dívidas subordinadas
Instrumentos híbridos de capital e dívida
Instrumentos de dívida elegíveis a capital
Diversas

(Nota 12.a)
(Nota 20.a)
(Nota 21.b)
(Nota 20.b)
(Nota 20.c)
(Nota 20.d)
(Notas 20.c e 20.d)
(Nota 20.e)

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Nota 24)

Capital
De domiciliados no país
De domiciliados no exterior

Participação dos Não Controladores
TOTAL DO PASSIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de Reais
BB-Banco Múltiplo

RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de crédito
Operações de arrendamento mercantil
Resultado de operações com títulos e valores
mobiliários
Resultado de instrumentos financeiros derivativos
Resultado de operações de câmbio
Resultado das aplicações compulsórias
Operações de venda ou de transferência de ativos
financeiros
Resultado financeiro das operações com seguros,
previdência e capitalização
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de captação no mercado
Operações de empréstimos, cessões e repasses
Operações de arrendamento mercantil
Operações de venda ou de transferência de ativos
financeiros
Atualização e juros de provisões técnicas de
seguros, previdência e capitalização
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

(Nota 10.b)
(Nota 10.i)

54.984.485
35.245.665
3.990

103.584.695
67.640.226
12.252

94.134.150
62.371.214
19.961

61.445.539
38.949.460
878.678

115.337.095
74.418.316
1.768.243

107.150.842
69.489.330
1.871.395

(Nota 8.b)

17.234.831

30.752.196

26.142.978

16.769.343

30.314.943

27.982.048

(Nota 8.e)
(Nota 12.b)
(Nota 9.b)

(994.041)
132.244
2.645.846

(1.062.480)
326.017
4.701.936

(482.309)
4.242
5.799.435

265.858
280.378
2.647.125

1.156.331
605.959
4.712.917

(1.434.485)
147.273
5.924.965

715.950

1.214.548

278.629

357.922

607.254

283.506

(Nota 21.e)

--

--

--

1.296.775

1.753.132

2.886.810

(Nota 17.d)
(Nota 18.c)
(Nota 10.i)

(42.726.439)
(29.419.207)
(6.038.083)
(3.870)

(78.760.188)
(52.657.236)
(12.392.115)
(11.754)

(66.645.745)
(47.667.421)
(7.951.070)
(17.692)

(47.040.565)
(31.447.703)
(5.347.147)
(785.041)

(86.626.510)
(56.625.845)
(11.185.018)
(1.593.410)

(77.095.973)
(52.153.050)
(7.376.206)
(1.525.315)

(9.034)

(13.164)

(1.407)

(43.448)

(70.638)

(37.290)

(Nota 21.e)

--

--

--

(866.003)

(1.075.250)

(2.132.244)

(Notas 10.f e 10.g)

(7.256.245)

(13.685.919)

(11.008.155)

(8.551.223)

(16.076.349)

(13.871.868)

12.258.046

24.824.507

27.488.405

14.404.974

28.710.585

30.054.869

(Nota 22.a)
(Nota 22.b)
(Nota 22.c)
(Nota 22.d)
(Nota 25.c)

(5.568.171)
5.087.111
2.987.802
(8.374.090)
(7.541.164)
(1.679.634)

(13.153.699)
9.870.545
5.918.107
(16.436.920)
(14.588.451)
(3.287.749)

(11.901.871)
9.318.869
5.924.711
(14.798.015)
(13.646.895)
(3.249.378)

(6.210.533)
8.691.436
3.304.336
(9.354.859)
(8.538.751)
(2.451.734)

(14.090.646)
16.753.530
6.546.984
(18.351.162)
(16.398.789)
(4.759.457)

(12.828.097)
14.485.551
6.585.614
(16.503.443)
(15.488.144)
(4.416.434)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Receitas de prestação de serviços
Rendas de tarifas bancárias
Despesas de pessoal
Outras despesas administrativas
Despesas tributárias
Resultado de participações em coligadas e
controladas
Resultado de operações com seguros, previdência e
capitalização
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais

(Nota 14)

2.955.736

5.188.499

2.881.500

276.640

605.585

263.603

(Nota 21.e)

--

--

--

1.703.681

3.230.354

2.349.113

(Nota 22.e)
(Nota 22.f)

3.760.415
(2.764.347)

6.554.609
(6.372.339)

7.132.340
(5.465.003)

4.516.632
(4.357.914)

7.817.849
(9.535.540)

8.345.878
(8.449.835)

6.689.875

11.670.808

15.586.534

8.194.441

14.619.939

17.226.772

74.027
98.392
(24.365)

9.947.914
10.011.038
(63.124)

1.237.541
1.338.482
(100.941)

269.559
351.816
(82.257)

10.176.139
10.365.535
(189.396)

1.209.972
1.412.900
(202.928)

6.763.902

21.618.722

16.824.075

8.464.000

24.796.078

18.436.744

(236.149)

(3.779.944)

(2.934.518)

(1.286.854)

(5.993.494)

(4.240.584)

(750.704)

(2.028.407)

(1.579.687)

(864.528)

(2.204.278)

(1.835.262)

--

--

--

(583.476)

(840.369)

(155.778)

5.777.049

15.810.371

12.309.870

5.729.142

15.757.937

12.205.120

RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Receitas não operacionais
Despesas não operacionais

(Nota 23)

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS E
PARTICIPAÇÕES
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

BB-Consolidado

(Nota 25.a)

PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS E
ADMINISTRADORES NO LUCRO
PARTICIPAÇÃO DOS NÃO CONTROLADORES
LUCRO LÍQUIDO

(Nota 24.g)

LUCRO POR AÇÃO
Número médio ponderado de ações - básico e diluído
Lucro básico e diluído por ação (R$)

(Nota 24.e)
2.823.470.630 2.834.080.029 2.861.260.055
2,05
5,58
4,30

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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(Nota 4.l)

1

15.277.431
48.400.000

Mutações do período

Saldos em 30.06.2013

(Nota 4.l)

(Nota 24.f)

- Juros sobre o capital próprio
Saldos em 31.12.2013

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Mutações do período

(Nota 24.f)

- Dividendos

5.600.000

-54.000.000

--

--

---

Destinações: - Reservas

--

Realização de reserva de reavaliação em coligadas/controladas
Lucro líquido do período

(Nota 24.c)

Dividendos/JCP prescritos

--

(Nota 24.l)

Programa de recompra de ações

---

(Nota 4.l)

5.683

-5.684

--

--

---

--

--

5.683

--

--

--

1
--

48.400.000
5.600.000

1
--

--

5.600.000
48.400.000
--

-5.684

--

--

--

--

--

--

--

-54.000.000

Transações com pagamento baseado em ações

Ajustes de avaliação patrimonial - Planos de Benefícios

Aumento de capital - capitalização de reservas
(Nota 24.b)
Ajuste de avaliação patrimonial de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
(Nota 24.h)
derivativos, líquido de impostos

Saldos ajustados em 31.12.2012

Saldos divulgados em 31.12.2012
Ajuste de avaliação patrimonial, líquido de impostos - adoção do CPC 33(R1)

Mutações do período

(Nota 24.f)

--

Destinações: - Reservas

- Juros sobre o capital próprio
Saldos em 31.12.2013

--

Lucro líquido do período
--

--

Realização de reserva de reavaliação em coligadas/controladas

(Nota 24.f)

--

- Dividendos

--

--

--

--

Dividendos/JCP prescritos

(Nota 4.l)

--

5.600.000

Programa de recompra de ações

Ajuste de avaliação patrimonial - Planos de Benefícios

Aumento de capital - capitalização de reservas
(Nota 24.b)
Ajuste de avaliação patrimonial de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
(Nota 24.h)
derivativos, líquido de impostos

5.684

-1

(Nota 24.f)
(Nota 24.f)

--

- Juros sobre o capital próprio
Saldos em 31.12.2012

- Dividendos

Destinações: - Reservas

Realização de reserva de reavaliação em coligadas/controladas
Lucro líquido do período

-48.400.000

--

--

--

1
--

---

---

--

--

---

--

--

--

(Nota 24.c)

(Nota 24.l)

(Nota 4.l)

--

15.277.431

----

Reservas de
Capital

-33.122.569

33.122.569

Capital

--

Dividendos/JCP prescritos

Programa de recompra de ações

Transações com pagamento baseado em ações

Ajustes de avaliação patrimonial - Planos de Benefícios

Aumento de capital - capitalização de reservas
Ajuste de avaliação patrimonial de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
(Nota 24.h)
derivativos, líquido de impostos

Saldos ajustados em 31.12.2011

Saldos divulgados em 31.12.2011
Ajuste de avaliação patrimonial, líquido de impostos - adoção do CPC 33(R1)

EVENTOS

BB - Múltiplo

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(81)

-4.564

--

--

(81)
--

--

--

--

--

--

--

4.645

4.645
--

(41)

-4.564

--

--

--

(41)

--

--

--

--

--

4.605

(85)

-4.645

--

---

(85)

--

---

--

--

--

-4.730

4.730

Reservas de
Reavaliação

790.519

-4.902.575

--

790.519

---

--

--

--

--

--

--

4.112.056

4.112.056
--

288.853

-4.902.575

--

288.853

--

--

--

--

--

--

--

4.613.722

615.494

-4.112.056

--

-615.494

--

--

---

--

--

--

-3.496.562

3.496.562

Reserva
Legal

3.102.035

-15.403.023

(467.162)

9.169.197

---

--

--

--

--

--

(5.600.000)

12.300.988

12.300.988
--

(2.416.339)

-15.403.023

(187.733)

3.371.394

--

--

--

--

--

--

(5.600.000)

17.819.362

(8.500.000)

-12.300.988

(485.652)

-7.263.083

--

--

---

--

--

(15.277.431)

-20.800.988

20.800.988

Reservas
Estatutárias

Reservas de Lucros

1.699.649

-(3.011.260)

--

--

---

--

--

--

1.899.952

(200.303)

--

(4.570.548)
(4.710.909)

(140.361)

4.910.663

-(3.011.260)

--

--

--

--

--

--

4.870.342

40.321

--

(7.921.923)

(5.786.139)

-(4.710.909)

--

---

--

--

---

(5.705.902)

(80.237)

--

1.135.354
1.075.230

(60.124)

Banco do
Brasil

(1.681.504)

-(120.789)

--

--

---

--

--

--

--

(1.681.504)

--

1.560.715

1.560.715
--

(329.430)

-(120.789)

--

--

--

--

--

--

--

(329.430)

--

208.641

776.749

-1.560.715

--

---

--

--

---

--

776.749

--

-783.966

783.966

Coligadas e
Controladas

Ajustes de Avaliação Patrimonial

--

--

--

-(1)

(1)

(862.820)

-(1.324.068)

--

--

---

--

(857.137)

(5.683)

--

--

--

(461.248)

(461.248)
--

(721.694)

-(1.324.068)

--

--

--

--

--

(721.694)

--

--

--

(602.374)

(461.247)

-(461.248)

--

---

--

--

(1)
(461.246)

Ações em
Tesouraria

---

--

--

--

---

--

--

(3.313.923)
--

(2.543.063)

(9.959.716)

81
15.810.371

6.250

--

--

--

--

--

--

---

--

(1.757.905)
--

(365.182)

(3.660.247)

5.777.049

41

6.244

--

--

--

--

--

--

(3.353.792)
--

(1.084.504)

12.309.870
(7.878.577)

85

6.918

Lucros ou
Prejuízos
Acumulados
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8.653.481

(3.313.923)
69.859.729

(3.010.225)

--

-15.810.371

6.250

(857.137)

--

1.899.952

(1.881.807)

--

61.206.248

65.776.796
(4.570.548)

7.332.012

(1.757.905)
69.859.729

(552.915)

--

5.777.049

--

6.244

(721.694)

4.870.342

(289.109)

--

62.527.717

1.922.204

(3.353.792)
61.206.248

(1.570.156)

12.309.870
--

--

6.918

-(461.246)

(5.705.902)

696.512

--

1.135.354
59.284.044

58.148.690

Total

Em milhares de Reais

Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Mutações do período

Saldos ajustados em 31.12.2012
Aumento de capital - capitalização de reservas
Ajuste de avaliação patrimonial de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos, líquido de impostos
Ajustes de avaliação patrimonial - Planos de Benefícios
Transações com pagamento baseado em ações
Programa de recompra de ações
Dividendos/JCP prescritos
Realização de reserva de reavaliação em coligadas/controladas
Variação de participação dos não controladores
Lucro líquido do período
Resultado não realizado
Destinações: - Reservas
- Dividendos
- Juros sobre o capital próprio
Saldos em 31.12.2013

Saldos divulgados em 31.12.2012
Ajuste de avaliação patrimonial, líquido de impostos - adoção do CPC 33(R1)

Mutações do período

--

(Nota 24.h)

(Nota 24.f)
(Nota 24.f)

(Nota 24.g)

(Nota 24.c)

(Nota 24.l)

-6.022
---------6.023
6.022

5.600.000

--

1
-1
--

--

----------6.023

--

-----------54.000.000

--

(Nota 24.h)
(Nota 4.l)

(Note 24.b)

5.600.000
48.400.000
-48.400.000
5.600.000

(Nota 4.l)

(Nota 24.f)
(Nota 24.f)

(Nota 24.g)

(Nota 4.l)

----------54.000.000

1

48.400.000
5.600.000

6.023
--

15.277.431
(Note 24.b)

(Nota 24.f)
(Nota 24.f)

(Nota 24.g)

(Nota 24.c)

(Nota 24.l)

Mutações do Período

--

-----

Saldos em 30.06.2013
Aumento de capital - capitalização de reservas
Ajuste de avaliação patrimonial de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos, líquido de impostos
Ajuste de avaliação patrimonial - Planos de Benefícios
Programa de recompra de ações
Dividendos/JCP prescritos
Realização de reserva de reavaliação em coligadas/controladas
Variação de participação dos não controladores
Lucro líquido do período
Resultado não realizado
Destinações: - Reservas
- Dividendos
- Juros sobre o capital próprio
Saldos em 31.12.2013

--

33.122.569
-33.122.569
15.277.431

Reservas de
Capital

-1
---------1

(Nota 4.l)

(Nota 24.h)

(Nota 4.l)

Capital

-----------48.400.000

Saldos ajustados em 31.12.2011
Aumento de capital - capitalização de reservas
Ajuste de avaliação patrimonial de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos, líquido de impostos
Ajustes de avaliação patrimonial - Planos de Benefícios
Transações com pagamento baseado em ações
Programa de recompra de ações
Dividendos/JCP prescritos
Realização de reserva de reavaliação em coligadas/controladas
Variação de participação dos não controladores
Lucro líquido do período
Resultado não realizado
Destinações: - Reservas
- Dividendos
- Juros sobre o capital próprio
Saldos em 31.12.2012

Saldos divulgados em 31.12.2011
Ajuste de avaliação patrimonial, líquido de impostos - adoção do CPC 33(R1)

EVENTOS

BB - Consolidado

(81)

----(81)
------4.564

--

4.645
-4.645
--

(41)

---(41)
------4.564

--

4.605
--

(85)

----(85)
------4.645

--

4.730
-4.730
--

Reservas de
Reavaliação

790.519

--------790.519
--4.902.575

--

4.112.056
-4.112.056
--

288.853

-------288.853
--4.902.575

--

4.613.722
--

615.494

--------615.494
--4.112.056

--

3.496.562
-3.496.562
--

Reserva
Legal

3.049.601

-------(52.434)
9.169.197
(467.162)
-15.069.591

--

12.019.990
-12.019.990
(5.600.000)

(2.464.246)

------(47.907)
3.371.394
(187.733)
-15.069.591

--

17.533.837
(5.600.000)

(8.604.750)

-------(104.750)
7.263.083
(485.652)
-12.019.990

--

20.624.740
-20.624.740
(15.277.431)

Reservas
Estatutárias

Reservas de Lucros

1.699.649

1.899.952
----------(3.011.260)

(200.303)

(140.361)
(4.570.548)
(4.710.909)
--

4.910.663

4.870.342
---------(3.011.260)

40.321

(7.921.923)
--

(5.786.139)

(1.681.504)

-----------(120.789)

(1.681.504)

1.560.715
-1.560.715
--

(329.430)

----------(120.789)

(329.430)

208.641
--

776.749

-----------1.560.715

----------(4.710.909)

776.749

(80.237)

783.966
-783.966
--

Coligadas e
Controladas

(5.705.902)

(60.124)
1.135.354
1.075.230

Banco do
Brasil

Ajustes de Avaliação
Patrimonial

--

(1)
-(1)
--

(863.159)

-(6.022)
(857.137)
--------(1.324.407)

--

(461.248)
-(461.248)
--

(721.694)

-(721.694)
--------(1.324.407)

--

(602.713)
--

(461.247)

-(1)
(461.246)
--------(461.248)

Ações em
Tesouraria

--

-----

--

---6.250
81
-15.757.937
52.434
(9.959.716)
(2.543.063)
(3.313.923)
--

--

-----

--

--6.244
41
-5.729.142
47.907
(3.660.247)
(365.182)
(1.757.905)
--

--

---

--

---6.918
85
-12.205.120
104.750
(7.878.577)
(1.084.504)
(3.353.792)
--

Lucros ou
Prejuízos
Acumulados

2.124.331

-----2.124.331
-----2.698.498

--

574.167
-574.167
--

219.376

----219.376
-----2.698.498

--

2.479.122
--

130.239

-----130.239
-----574.167

--

443.928
-443.928
--

Participação
dos não
Controladores
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10.725.378

1.899.952
-(857.137)
6.250
-2.124.331
15.757.937
--(3.010.225)
(3.313.923)
72.224.795

(1.881.807)

66.069.965
(4.570.548)
61.499.417
--

7.503.481

4.870.342
(721.694)
6.244
-219.376
5.729.142
--(552.915)
(1.757.905)
72.224.795

(289.109)

64.721.314
--

1.947.693

(5.705.902)
-(461.246)
6.918
-130.239
12.205.120
--(1.570.156)
(3.353.792)
61.499.417

696.512

58.416.370
1.135.354
59.551.724
--

Total

Em milhares de Reais

Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de Reais
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

2º Sem/2013 Exerc/2013 Exerc/2012 2º Sem/2013 Exerc/2013

Exerc/2012

Fluxos de caixa provenientes das operações
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

6.763.902

21.618.722

16.824.075

8.464.000

24.796.078

18.436.744

Ajustes ao Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

4.443.438

584.837

8.274.615

19.689.970

30.554.348

31.831.198

Provisão para crédito, arrendamento mercantil e outros créditos)

(Notas 10.f e 10.g)

7.256.245

13.685.919

11.008.155

8.551.223

16.076.349

13.871.868

Depreciações e amortizações

(Nota 22.d)

1.875.310

3.795.859

3.771.471

1.945.822

3.930.076

3.983.094

Resultado na avaliação do valor recuperável de ativos

(Notas 15 e 16)

2.578

2.530

2.255

5.397

6.194

4.174

Resultado de participação em coligadas e controladas

(Nota 14.a)

(2.955.736)

(5.188.499)

(2.881.500)

(276.640)

(605.585)

(263.603)

(Lucro) Prejuízo na alienação de valores e bens

(Nota 23)

(14.826)

(33.001)

(1.168.680)

(22.175)

(62.719)

(1.101.185)

(Lucro) Prejuízo na alienação de investimentos

(Nota 23)

(99)

(9.821.827)

(1.236)

(191.025)

(10.015.818)

(25.692)

(Ganho) Perda de capital

(Nota 23)

6.837

15.628

21.551

7.949

17.888

16.267

Resultado da conversão de moeda estrangeira

(Nota 14.a)

305.148

545.532

260.993

247.844

581.690

357.502

(23.017)

(25.012)

12.583

(15.923)

(15.896)

15.437

49.984

101.004

115.437

166.696

322.055

358.602

Provisão (Reversão) para desvalorização de outros valores e bens

(Nota 23)

Amortização de ágios em investimentos

(Notas 14.c e 22.d)

Despesas com provisões cíveis, trabalhistas e fiscais

(Nota 28.a)

199.402

2.464.408

2.668.104

383.501

2.945.790

3.617.165

Provisões técnicas de seguros, previdência e capitalização

(Nota 21.e)

--

--

--

11.503.167

22.947.811

16.682.632

Atualização de ativos/passivos atuariais e dos fundos de destinação do superávit

(Nota 27)

(560.283)

(1.300.992)

(3.896.665)

(560.283)

(1.300.992)

(3.896.665)

(1.699.667)

(3.663.956)

(1.637.853)

(1.478.206)

(3.445.340)

(1.632.620)

--

--

--

(583.476)

(840.369)

(155.778)

1.562

7.244

--

6.099

13.214

--

Lucro ajustado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

11.207.340

22.203.559

25.098.690

28.153.970

55.350.426

50.267.942

Variações Patrimoniais

18.015.909

(4.689.050)

(24.169.366)

2.894.307

(52.746.773)

(45.572.066)

(Aumento) Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez

18.672.616

(7.654.986)

(51.391.405)

18.006.334

2.659.889

(41.358.310)

(Aumento) Redução em títulos para negociação e instrumentos financeiros derivativos

(1.614.472)

20.798.273

5.173.484

(5.508.740)

(9.659.963)

(11.644.478)

2.673.608

(767.392)

622.627

2.666.686

(757.990)

607.338

(Aumento) Redução em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil

(11.940.775)

(11.172.904)

11.227.086

(11.853.830)

(10.648.231)

13.561.991

(Aumento) Redução em operações de crédito

(51.837.895) (103.245.574)

(99.373.647)

(52.953.882) (105.936.978)

(104.461.499)

Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa
Resultado dos não controladores
Outros ajustes

(Aumento) Redução em relações interfinanceiras e interdependências

(Aumento) Redução em operações de arrendamento mercantil
(Aumento) Redução em outros créditos líquidos dos impostos diferidos
(Aumento) Redução em outros valores e bens

3.870

11.754

17.693

208.436

536.133

867.427

(19.753.303)

(25.965.323)

(12.487.214)

(19.959.639)

(22.605.761)

(15.079.735)

595.377

1.170.939

2.920.525

(389.993)

(146.059)

2.296.734

(547.658)

(5.713.678)

(2.892.868)

(2.689.065)

(9.129.271)

(5.069.354)

13.216.462

22.934.472

31.896.031

12.678.910

18.927.607

29.699.845

4.032.295

20.265.352

29.312.672

1.444.608

13.677.706

30.611.596

(Redução) Aumento em recursos de aceites e emissão de títulos

36.205.594

51.896.524

35.953.519

36.527.472

52.382.968

38.346.833

(Redução) Aumento em obrigações por empréstimos e repasses

20.782.114

35.241.867

25.416.066

19.048.445

26.757.504

14.336.678

7.484.350

(2.535.220)

(606.674)

5.622.469

(8.851.491)

1.672.151

43.726

46.846

42.739

46.096

47.164

40.717

29.223.249

17.514.509

929.324

31.048.277

2.603.653

4.695.876

(5.681.657)

(9.149.677)

(3.882.222)

(4.200.374)

(7.679.908)

(6.248.363)

3.186.894

(17.398.291)

3.377.406

(951.731)

(1.875.763)

2.280.886

877.909

1.751.182

1.623.953

--

--

--

(841.579)

(1.349.393)

(1.605.080)

(969.983)

(1.536.415)

(2.016.987)

Imposto de renda e contribuição social pagos
(Redução) Aumento em depósitos
(Redução) Aumento em captações no mercado aberto

(Redução) Aumento em outras obrigações
(Redução) Aumento em resultados de exercícios futuros
CAIXA GERADO (UTILIZADO) PELAS OPERAÇÕES
Fluxos de caixa provenientes das atividades de investimento
(Aumento) Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda
(Aumento) Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento
Dividendos recebidos de coligadas e controladas
(Aquisição) Alienação de imobilizado de uso
(Aquisição) Alienação de investimentos

697.231

12.312.960

(1.509.548)

3.753.765

13.494.641

(583.958)

(Aquisição) Baixa de intangíveis/diferidos

(1.037.135)

(1.321.305)

(1.586.384)

(4.886.283)

(5.213.245)

(2.054.971)

CAIXA GERADO (UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(2.798.337)

(15.154.524)

(3.581.875)

(7.254.606)

(2.810.690)

(8.623.393)

Fluxos de caixa provenientes das atividades de financiamento
Variação da participação dos acionistas não controladores
(Redução) Aumento em obrigações por dívida subordinada
(Redução) Aumento em instrumentos híbridos de capital e dívida

--

--

--

219.376

2.124.331

130.239

2.310.013

10.185.545

9.995.102

2.490.272

10.372.136

9.791.496
12.215.278

625.371

5.818.077

12.214.362

620.140

5.813.253

(721.694)

(862.820)

(461.247)

(721.694)

(863.159)

(461.247)

Dividendos pagos

(2.365.614)

(3.379.273)

(1.278.492)

(2.365.614)

(3.379.273)

(1.278.492)

Juros sobre o capital próprio pagos

(1.757.905)

(3.313.923)

(4.148.698)

(1.757.905)

(3.313.923)

(4.148.698)

CAIXA GERADO (UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(1.909.829)

8.447.606

16.321.027

(1.515.425)

10.753.365

16.248.576

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

24.515.083

10.807.591

13.668.476

22.278.246

10.546.328

12.321.059

Início do período

46.441.221

58.184.424

42.878.095

48.041.034

57.805.818

43.852.139

1.699.667

3.663.956

1.637.853

1.478.206

3.445.340

1.632.620

Fim do período

72.655.971

72.655.971

58.184.424

71.797.486

71.797.486

57.805.818

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa

24.515.083

10.807.591

13.668.476

22.278.246

10.546.328

12.321.059

(Aquisição) Alienação de ações em tesouraria

Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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(Nota 22.d)
(Nota 24.f)

(Nota 22.d)

(Nota 22.d)
(Nota 22.d)
(Nota 22.d)
(Nota 22.d)
(Nota 22.d)
(Nota 22.d)
(Nota 22.d)

(Nota 23)
(325.916)
(65.074.269)
(9.066.125)
(460.914)
(1.908.961)
(1.367.701)
(1.119.937)
(1.147.315)
(818.024)
(709.261)
(371.097)
(1.162.915)
41.042.945
(3.896.863)
37.146.082
5.188.499
5.188.499
42.334.581
42.334.581
16.278.008
10.267.727
2.028.407
2.233.595
632.769
1.115.510
9.255.010
8.548.057
822
706.131
991.192
991.192
15.810.371
1.932.180
1.381.743
1.755.109
1.255.116
9.486.223
--

33,34%

2,95%

17,81%

9.821.827

99

115.183.339
103.584.695
15.788.652
(13.685.919)

37,35%

2,34%

21,86%

100,00%
100,00%
38,45%

Exercício/2013

BB-Banco Múltiplo

677.979
(35.470.194)
(4.713.270)
(222.370)
(964.176)
(711.664)
(572.226)
(637.990)
(440.735)
(300.853)
(218.492)
(644.764)
16.297.767
(1.925.294)
14.372.473
2.955.736
2.955.736
17.328.209
17.328.209
7.954.448
5.229.883
750.704
1.154.683
329.293
489.885
3.086.127
2.731.476
355
354.296
510.585
510.585
5.777.049
1.024.945
732.960
322.377
230.538
3.466.229
-100,00%
100,00%
45,90%

2º Semestre/2013
56.481.231
54.984.485
8.074.913
(7.256.245)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Receitas
Receitas de intermediação financeira
Receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Lucro na alienação de investimentos/participação
societária
Outras receitas/despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Insumos Adquiridos de Terceiros
Materiais, energia e outros
Serviços de terceiros
Comunicações
Processamento de dados
Transporte
Serviços de vigilância e segurança
Serviços do sistema financeiro
Propaganda e publicidade
Outras
Valor Adicionado Bruto
Despesas de amortização/depreciação
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Resultado de participações em coligadas/controladas
Valor Adicionado a Distribuir
Valor Adicionado Distribuído
Pessoal
Salários e honorários
Participação de empregados e administradores no lucro
Benefícios e treinamentos
FGTS
Outros encargos
Impostos, Taxas e Contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de Capitais de Terceiros
Aluguéis
Remuneração de Capitais Próprios
Juros sobre capital próprio da União
Juros sobre capital próprio de outros acionistas
Dividendos da União
Dividendos de outros acionistas
Lucro retido
Participação dos não controladores nos lucros retidos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

1.236
2.462.400
(55.637.590)
(8.601.499)
(498.875)
(1.763.637)
(1.311.483)
(1.046.378)
(1.171.361)
(817.675)
(583.181)
(356.237)
(1.052.672)
36.594.122
(3.886.908)
32.707.214
2.881.500
2.881.500
35.588.714
35.588.714
14.353.059
9.252.998
1.579.687
2.052.148
585.402
882.824
8.208.539
7.538.292
715
669.532
717.246
717.246
12.309.870
1.981.700
1.372.092
927.779
642.377
7.385.922
-34,59%

2,02%

23,06%

100,00%
100,00%
40,33%

Exercício/2012
100.833.211
94.134.150
15.243.580
(11.008.155)
191.025
1.357.077
(38.489.342)
(5.252.515)
(244.284)
(987.324)
(759.417)
(422.894)
(666.074)
(455.165)
(388.109)
(298.388)
(1.030.860)
22.696.333
(2.112.518)
20.583.815
276.640
276.640
20.860.455
20.860.455
8.952.865
5.916.726
864.528
1.255.483
378.827
537.301
5.005.109
4.406.219
390
598.500
589.863
589.863
6.312.618
1.024.945
732.960
322.377
230.538
3.418.322
583.476
30,26%

2,83%

23,99%

100,00%
100,00%
42,92%

2º Semestre/2013
66.438.190
61.445.539
11.995.772
(8.551.223)

681.981
(70.550.161)
(10.011.312)
(500.976)
(1.932.967)
(1.462.321)
(838.222)
(1.198.368)
(845.012)
(897.001)
(493.383)
(1.843.062)
52.697.586
(4.252.131)
48.445.455
605.585
605.585
49.051.040
49.051.040
18.179.883
11.599.871
2.204.278
2.434.115
729.946
1.211.673
13.128.500
11.963.701
887
1.163.912
1.144.351
1.144.351
16.598.306
1.932.180
1.381.743
1.755.109
1.255.116
9.433.789
840.369

10.015.818

133.259.059
115.337.095
23.300.514
(16.076.349)

33,84%

2,33%

26,77%

100,00%
100,00%
37,06%

Exercício/2013

BB-Consolidado

2.618.962
(63.224.105)
(9.467.355)
(535.432)
(1.766.910)
(1.410.206)
(813.517)
(1.214.679)
(840.936)
(743.601)
(473.791)
(1.668.283)
44.303.333
(4.341.696)
39.961.637
263.603
263.603
40.225.240
40.225.240
16.134.489
10.401.537
1.835.262
2.255.337
672.519
969.834
10.861.235
9.845.064
788
1.015.383
868.618
868.618
12.360.898
1.981.700
1.372.092
927.779
642.377
7.281.172
155.778

25.692

116.994.793
107.150.842
21.071.165
(13.871.868)
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30,73%

2,16%

27,00%

100,00%
100,00%
40,11%

Exercício/2012

Em milhares de Reais

Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

1  O BANCO E SUAS OPERAÇÕES
O Banco do Brasil S.A. (Banco do Brasil ou Banco) é uma companhia aberta de direito privado, de economia mista,
regida, sobretudo, pela legislação das sociedades por ações, e sua matriz está localizada no Setor Bancário Sul,
Quadra 1, Lote 32, Bloco C, Edifício Sede III, Brasília, Distrito Federal, Brasil. 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 consórcios, cartões de crédito/débito, 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.

2  REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS
a) Aquisições
BB Americas (antigo EuroBank)
Em 19.01.2012, o Banco concluiu a aquisição, mediante pagamento à vista de US$ 6 milhões (R$ 10,651 milhões),
da totalidade do capital social e votante da instituição financeira norte-americana BB Americas, representado por
835.855 ações ordinárias.
Os valores do investimento e do ágio foram apurados com base no patrimônio líquido ajustado do BB Americas de
dezembro/2011, convertidos à taxa de câmbio de 17.01.2012.
R$ mil
Valor pago na aquisição
Valor do patrimônio líquido ajustado em 31.12.2011
Valor total do ágio

10.651
(27.203)
37.854

Ágio pela expectativa de rentabilidade futura

18.058

Ágio do valor justo de bens

19.796

Aporte de capital

90.098

O BB Americas, sociedade de capital fechado com sede no estado da Flórida, possui uma rede de quatro agências
localizadas nas cidades de Miami, Pompano Beach e Boca Raton.
A aquisição do BB Americas contribuirá para a expansão dos negócios do Banco do Brasil nos Estados Unidos,
permitindo a atuação no mercado varejista norte-americano, com foco no atendimento das comunidades brasileira e
hispânica residentes naquele País.

b) Reorganizações Societárias na área de Seguros, Previdência Complementar Aberta,
Capitalização e Resseguros
BB Seguridade Participações S.A.
Em 20.12.2012, o Banco constituiu a empresa BB Seguridade Participações S.A. (BB Seguridade), com os objetivos
de: consolidar, sob uma única sociedade, todas as atividades do Banco do Brasil nos ramos de seguros,
capitalização, previdência complementar aberta e atividades afins, incluindo quaisquer expansões futuras dessas
atividades, no Brasil ou no exterior, orgânicas ou não; proporcionar ganhos de escala nessas operações; e obter
redução de custos e despesas no segmento de seguridade.
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A empresa passou a deter as seguintes participações societárias:
a)
b)

100% das ações de emissão da BB Cor;
100% das ações de emissão da BB Seguros Participações S.A. que, por sua vez, detém participação nas
seguintes sociedades:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

74,9% do total das ações (sendo 49,9% ações ON) de emissão da BB Mapfre SH1 Participações
S.A., que atua no ramo de seguros de pessoas em parceria com o Grupo Mapfre;
50,0% do total das ações (sendo 49,0% ações ON) de emissão da Mapfre BB SH2 Participações
S.A., que atua no ramo de seguros patrimoniais também em parceria com o Grupo Mapfre;
74,9% do total das ações (sendo 49,9% ações ON) de emissão da Brasilprev Seguros e
Previdência S.A., que atua no ramo de previdência em parceria com a Principal Financial Group;
66,7% do total das ações (com 49,9% ações ON) de emissão da Brasilcap Capitalização S.A., que
atua no ramo de capitalização em parceria com a Icatu Seguros S.A. e a Cia. de Seguros Aliança
da Bahia; e
100% das ações de emissão da Nossa Caixa Capitalização S.A., que atua no ramo de
capitalização.

Abertura de capital da BB Seguridade Participações S.A.
Em 20.02.2013, por meio de assembleia geral extraordinária, o Banco do Brasil decidiu pela realização de Oferta
Pública de Ações (OPA) da BB Seguridade. A ata da assembleia foi arquivada na Junta Comercial do Distrito
Federal em 14.03.2013, sob o n.º 20130248401, e publicada no Diário Oficial da União e no Jornal de Brasília, em
25.03.2013.
A oferta, cujo emissor foi a BB Seguridade Participações S.A., consistiu na distribuição pública secundária de ações,
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM n.º 400/2003.
Em 25.04.2013, foram ofertadas 500 milhões de ações, 100% Ordinárias, negociadas no Novo Mercado da
BM&FBovespa sob o ticker BBSE3, com preço fixado em R$ 17,00. A liquidação da Oferta Base (500 milhões de
ações), acrescida do Lote Adicional (100 milhões de ações), produziu um ganho bruto no resultado do Banco do
Brasil de R$ 8,374 bilhões, resultante da alienação de 30% das ações.
Em 20.05.2013, foi encerrada a Oferta Pública de Ações da BB Seguridade com o exercício integral do lote
suplementar da oferta (75 milhões de ações). Com isso, o Banco do Brasil obteve um ganho bruto total na operação
de R$ 9,820 bilhões, e passou a deter 66,25% das ações ordinárias da BB Seguridade.
Os recursos arrecadados foram integralmente revertidos ao Banco do Brasil, acionista vendedor. A BB Seguridade
não recebeu quaisquer recursos decorrentes da oferta.

BB Cor Participações S.A.
Em 27.12.2012, o Banco constituiu a empresa BB Cor Participações S.A. (BB Cor), que passou a deter 100% de
participação no capital da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. (BB Corretora).
O objetivo do Banco é ampliar a participação de mercado da BB Corretora, que passará a comercializar, dentro e
fora dos canais de distribuição do Banco, produtos de terceiros nos ramos em que o Banco não possua acordos de
exclusividade com empresas parceiras.
A BB Cor deterá também participação acionária no capital social de outras sociedades que atuem no mercado como
corretoras na comercialização de seguros, previdência aberta, capitalização e/ou planos de saúde e odontológicos
de que o Banco venha participar no futuro.
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IRB - Brasil Resseguros S.A.
Em 24.05.2013, a BB Seguros Participações e a União assinaram Contrato de Transferência de Ações com o
objetivo de transferir 212.421 ações ordinárias (ONs) de emissão do IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRB) detidas pela
União para a BB Seguros.
Ademais, na mesma data, foi celebrado Acordo de Acionistas entre a BB Seguros, a União, o Bradesco Auto ReCompanhia de Seguros S.A., o Itaú Seguros S.A., o Itaú Vida e Previdência S.A. e o Fundo de Investimento em
Participações Caixa Barcelona, no intuito de formar um bloco de controle para a governança do IRB por meio da
regulação da relação entre os sócios, bem como da atuação e do funcionamento dos órgãos de administração da
companhia. Foram vinculadas ao Acordo de Acionistas ações representando 20% do total de ONs pela BB Seguros;
15% do total de ONs pela União; 15% do total de ONs pelo Grupo Itaú Seguros; 20% do total de ONs pela Bradesco
Seguros; e 3% do total de ONs pelo FIP Caixa Barcelona.
Além da celebração do Acordo de Acionistas, o processo de reestruturação societária do IRB envolveu, entre outras,
as seguintes etapas:
·
·
·

conversão das ações preferencias do IRB em ações ordinárias (proporção 1:1);
criação de golden share (ação preferencial com direito a veto em determinadas deliberações), detida pela
União; e
aumento do capital social do IRB por seus atuais acionistas, com emissão de novas ações, renunciando a
União ao seu direito de preferência.

Em 20.08.2013, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária para a homologação do aumento de capital do
IRB, a qual era condição precedente para o pagamento pela BB Seguros da aquisição das ações ordinárias.
Em 27.08.2013, a BB Seguros passou a deter 20,5% do capital do IRB por meio da transferência das ações e do
pagamento efetuado à União, conforme demonstrado a seguir:
R$ mil (exceto em quantidade e valor unitário da ação)
Quantidade de ações

212.421 ações

Valor unitário da ação (em R$)

2.577,00

Valor total pago na aquisição

547.409

Valor do patrimônio líquido ajustado em 31.08.2013

527.951

Valor total do ágio

19.458

A eficácia de todos os atos relacionados à Operação está condicionada à aprovação dos respectivos órgãos
reguladores, supervisores e fiscalizadores, cabendo observar que, em 16.04.2013, a operação foi aprovada pelo
Conselho Administrativo da Defesa Econômica (CADE) e, em 16.09.2013, pela Superintendência de Seguros
Privados (Susep), restando pendente apenas a aprovação final do Tribunal de Contas da União (TCU).

Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A.
Em 11.06.2013, o Banco do Brasil, a BB Seguros Participações S.A. (BB Seguros), a BB Corretora de Seguros e
Administradora de Bens S.A. (BB Corretora), a Odontoprev S.A. (Odontoprev) e a Odontoprev Serviços Ltda.
(Odontoprev Serviços) assinaram Acordo de Associação e Outras Avenças (Acordo) com o objetivo de, por meio de
uma nova sociedade por ações, denominada Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. (Brasildental),
desenvolver e divulgar, e por meio da BB Corretora, distribuir e comercializar planos odontológicos sob a marca
BB Dental, com exclusividade em todos os canais de distribuição BB no território nacional.
A Brasildental terá seu capital social inicial de R$ 5 milhões, distribuído em 100 mil ações ordinárias (ON) e 100 mil
ações preferenciais (PN), com a seguinte estrutura societária:
·
·

A BB Seguros será detentora de 49,99% das ações ON e de 100% das ações PN, representando 74,99% de
participação do capital social total, e
A Odontoprev deterá 50,01% das ações ON, representando 25,01% do capital social total.

A BB Seguros e a Odontoprev responderão pela constituição do capital social inicial da Brasildental na respectiva
proporção de suas participações.
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A associação foi aprovada pelo Conselho Nacional de Defesa Econômica (CADE) em 02.08.2013 e, em 19.09.2013,
o Banco Central do Brasil (Bacen) autorizou a participação indireta do Banco no capital da Brasildental.
As próximas etapas a serem concluídas são:
·
·

Constituição da sociedade; e
Obtenção da autorização da Agência Nacional de Saúde (ANS) para que a Brasildental venha a operar e
oferecer seus produtos no mercado brasileiro de planos odontológicos.

O Acordo vigorará por 20 anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos.

Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
Em 30.11.2013, a Brasilprev Seguros e Previdência S.A. incorporou a Brasilprev Nosso Futuro Seguros e
Previdência S.A. (antiga Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência), recebendo todo o seu acervo líquido pelo valor de
R$ 23.020 mil. O capital social da Brasilprev não foi aumentado em decorrência da incorporação, visto que era a
única acionista da Brasilprev Nosso Futuro e o valor do acervo líquido da incorporada já estava representado em
seu patrimônio líquido.

c) Reorganização Societária  Filiais, Subsidiárias e Controladas no Exterior
BB USA Holding Company Inc.
Em 03.05.2013, o Banco do Brasil adquiriu a totalidade das ações da BB USA Holding Company Inc., que
anteriormente pertenciam ao BB AG Viena.
O valor da transação foi efetivado com base no Patrimônio Líquido Ajustado da BB USA Holding Company Inc. de
30.04.2013 pelo valor de US$ 644 mil (R$ 1.293 mil).
A BB USA Holding Company Inc. é uma empresa de capital fechado, com sede na cidade de White Plains no Estado
de Nova Iorque.

Bloco Europa
A partir de 01.01.2014, as agências do Banco do Brasil em Madri e Paris passaram a ser vinculadas ao BB AG
Viena, subsidiária integral do Banco do Brasil na Áustria.
A medida faz parte do processo de consolidação das atividades na Europa sob a licença do BB AG Viena. A
integração das unidades europeias busca ampliar o volume de negócios, através da otimização do capital investido
naquelas agências, aprimorar a governança e aumentar a eficiência operacional.

d) Reorganização Societária na área de cartões  Alelo
A Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Alelo), empresa atuante na área de cartões pré-pagos, até então
controlada pelo BB Banco de Investimento S.A. e pela Bradescard na proporção de 49,99% e 50,01%,
respectivamente, foi transferida, a partir de agosto/2013, para a Elo Participações, que passou a deter 100% do seu
capital social.
O objetivo da reestruturação foi maximizar a governança da Alelo por meio da estrutura de governança própria da
Elo Participações. Os atos societários se realizaram de modo que as participações finais indiretas do Banco do
Brasil e do Banco Bradesco S.A. na Alelo e na Elo Participações não sofreram alterações.

e) Reorganização Societária  Banco Votorantim
Em 31.07.2013, os administradores do Banco Votorantim aprovaram a incorporação da BV Participações ao seu
patrimônio nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. O acervo líquido incorporado foi avaliado ao
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valor contábil em 30.06.2013, data-base da operação, no montante de R$ 98.920 mil; acrescentando-se as
variações patrimoniais ocorridas entre a data-base do laudo de avaliação contábil e a data da incorporação.
A incorporação justifica-se uma vez que representa um aprimoramento da respectiva estrutura societária, acarreta
uma racionalização das operações, simplifica a administração, facilita procedimentos contábeis e financeiros;
minimiza despesas administrativas, ocasionando a otimização de seus ativos e resultados.
Como decorrência natural, a BV Participações teve sua personalidade jurídica extinta e o Banco Votorantim passou
à condição de sucessor, a título universal, de todos os seus direitos e obrigações.
A incorporação implicou em um aumento do capital social do Banco Votorantim, no mesmo montante do patrimônio
líquido incorporado, mediante a emissão de 1.442.096.204 novas ações, sendo 1.179.896.894 de ações ordinárias e
262.199.310 de ações preferenciais, todas sem valor nominal, atribuídas à Votorantim Finanças e ao Banco do
Brasil, únicos acionistas da BV Participações, na proporção que cada um detinha no capital social da empresa, em
substituição das ações da BV Participações que foram extintas.

f) Reorganização Societária  Itapebi
Em 16.12.2013, foi aprovada a alienação de participação de 19% detida pelo BB Banco de Investimento S.A. na
empresa Itapebi Geração de Energia S.A. para o grupo Neoenergia.
Em 20.12.2013, foi assinado o Contrato de Compra e Venda de Ações referentes à venda dessa participação.

3  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades
por Ações com observância às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do
Brasil (Bacen), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados
(Susep) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quando aplicável.
A elaboração de demonstrações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
financeiras, requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis,
quando for o caso. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: o valor residual
do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, ativos fiscais diferidos, provisão para demandas
trabalhistas, fiscais e cíveis, valorização de instrumentos financeiros, ativos e passivos relacionados a benefícios
pós-emprego a empregados e outras provisões. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas
somente são conhecidos por ocasião da sua liquidação.
As demonstrações contábeis individuais contemplam as operações do Banco do Brasil realizadas por suas agências
no país e no exterior (BB-Banco Múltiplo) e as demonstrações contábeis consolidadas contemplam também as
operações das subsidiárias financeiras e não financeiras no país e no exterior, das entidades sob controle conjunto,
da Entidade de Propósito Específico - Dollar Diversified Payment Rights Finance Company, e dos fundos de
investimentos financeiros (BVIA Fundo de Investimento em Participações, BV Financeira FIDC I, BV Financeira FIDC
II, BV Financeira FIDC III, BV Financeira FIDC IV, BV Financeira FIDC V e BV Financeira FIDC VI) que o Banco
controla direta ou indiretamente, bem como das participações em outras empresas, conforme determinado pelo
Bacen (BB-Consolidado).
Na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, foram eliminados os valores oriundos de transações
entre as empresas, compreendendo as participações acionárias de uma empresa em outra, os saldos de contas
patrimoniais, as receitas, despesas, bem como os lucros não realizados, líquido dos efeitos tributários. As
participações dos não controladores no patrimônio líquido e no resultado das controladas foram destacadas nas
demonstrações contábeis. Os saldos das contas patrimoniais e de resultado das participações societárias em que o
controle é compartilhado com outros acionistas foram consolidados proporcionalmente à participação no capital
social da investida. As operações de arrendamento mercantil foram consideradas sob a ótica do método financeiro,
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sendo os valores reclassificados da rubrica de imobilizado de arrendamento para a rubrica de operações de
arrendamento mercantil, deduzidos dos valores residuais recebidos antecipadamente.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emite normas e interpretações contábeis alinhadas às normas
internacionais de contabilidade e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários. O Bacen recepcionou os
seguintes pronunciamentos, observados integralmente pelo Banco, quando aplicável: CPC 00 - Pronunciamento
Conceitual Básico, CPC 01  Redução ao Valor Recuperável de Ativos, CPC 03  Demonstração dos Fluxos de
Caixa  DFC, CPC 05  Divulgação sobre Partes Relacionadas, CPC 10  Pagamento Baseado em Ações, CPC 23
 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, CPC 24  Evento Subsequente e CPC 25 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
Adicionalmente, o Banco Central editou a Resolução CMN n.º 3.533, de 31.01.2008, cuja vigência iniciou-se em
janeiro de 2012, a qual estabeleceu procedimentos para classificação, registro contábil e divulgação de operações
de venda ou de transferência de ativos financeiros. A Resolução é convergente com os critérios de baixa de ativos
financeiros especificados no CPC 38  Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
O Banco aplicou, ainda, os seguintes pronunciamentos que não são conflitantes com as normas do Bacen, conforme
determina o artigo 22, § 2º, da Lei n.º 6.385/1976: CPC 09  Demonstração do Valor Adicionado, CPC 12  Ajuste a
Valor Presente, CPC 22  Informações por Segmento, CPC 33 Benefícios a Empregados e CPC 41  Resultado
por Ação.
Os pronunciamentos CPC 07  Subvenções e Assistências Governamentais, CPC 17  Contratos de Construção,
CPC 29  Ativo Biológico e Produto Agrícola e CPC 35  Demonstrações Separadas, não conflitantes com as
normas do Bacen, poderão ser aplicados pelo Banco na medida em que ocorrerem eventos ou transações
abrangidos por esses CPCs.
A aplicação dos demais normativos que dependem de regulamentação do Bacen reflete, basicamente, em ajustes
imateriais ou em alterações na forma de divulgação, exceto nos seguintes pronunciamentos que podem gerar
impactos relevantes nas demonstrações contábeis:
CPC 04  Ativos Intangíveis e CPC 15  Combinação de Negócios  a) reclassificação dos ativos intangíveis
identificados na aquisição de participação no Banco Votorantim, ocorrida em 2009, bem como na aquisição do
controle do Banco Patagonia, em 2011, e do BB Americas, em 2012, da conta de Investimentos para a conta de
Intangível, no grupamento do Ativo Não Circulante  Permanente; b) não reconhecimento de despesas de
amortização de ágios por expectativa de rentabilidade futura oriundos das aquisições; e, c) reconhecimento de
despesa de amortização de intangíveis com vida útil definida, identificados nas aquisições.
CPC 18  Investimento em Empreendimento Controlado em Conjunto  a) registro a valor justo das participações
societárias recebidas na parceria de formação das joint ventures BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, em 30.06.2011;
b) baixa dos ativos contribuídos pelo Banco do Brasil, incluindo qualquer ágio, pelo valor contábil; e, c)
reconhecimento do resultado da transação nas novas sociedades constituídas pela proporção das participações
societárias.
CPC 36  Demonstrações Consolidadas  consolidação das participações em investimentos em coligadas e
controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, conforme pronunciamento CPC 18, ocasionando
a redução nos ativos totais do Conglomerado.
CPC 38  Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração  ajuste na provisão para crédito de liquidação
duvidosa, em virtude da adoção do critério de perda incorrida ao invés do critério da perda esperada.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho Diretor em 11.02.2014.
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Participações societárias incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas, segregadas por
segmentos de negócios:
31.12.2013
Segmento Bancário
Banco do Brasil  AG. Viena
BB Leasing Company Ltd.
BB Leasing S.A.  Arrendamento Mercantil
BB Securities Asia Pte. Ltd.
BB Securities LLC.
BB Securities Ltd.
BB USA Holding Company, Inc.
Brasilian American Merchant Bank
BB Americas
Besc Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Banco Patagonia S.A.
Banco Votorantim S.A.
Segmento Investimentos
BB Banco de Investimento S.A.
Kepler Weber S.A.
Companhia Brasileira de Securitização  Cibrasec
Neoenergia S.A.
Segmento Gestão de Recursos
BB Gestão de Recursos  Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A.
Segmento Seguros, Previdência e Capitalização
BB Seguridade Participações S.A.
BB Cor Participações S.A.
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
BB Seguros Participações S.A.
Nossa Caixa Capitalização S.A.
BB Mapfre SH1 Participações S.A.
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
Mapfre Vida S.A.
Vida Seguradora S.A.
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
Brasilprev Nosso Futuro Seguros e Previdência S.A
Brasilcap Capitalização S.A.
Mapfre BB SH2 Participações S.A.
Aliança do Brasil Seguros S.A.
Brasilveículos Companhia de Seguros
Mapfre Seguros Gerais S.A.
Mapfre Affinity Seguradora S.A.
BB Mapfre Assistência S.A.
Votorantim Corretora de Seguros S.A.
Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação  SBCE
IRB  Brasil Resseguros S.A.
Segmento Meios de Pagamento
BB Administradora de Cartões de Crédito S.A.
BB Elo Cartões Participações S.A.
Elo Participações S.A.
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços CBSS  Alelo
Elo Serviços S.A.
Cielo S.A.
Tecnologia Bancária S.A.  Tecban
Outros Segmentos
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Ativos S.A. Gestão de Cobrança e Recuperação de Crédito
BB Administradora de Consórcios S.A.
BB Tur Viagens e Turismo Ltda.
BB Money Transfers Inc.
BB Tecnologia e Serviços S.A. (antiga Cobra Tecnologia S.A)
BV Participações S.A.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

(1)
(2)
(3)
(2)

(4)
(4)
(5)
(4)

(1)

(4)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

(4)
(4)
(4)
(5)
(4)
(4)
(6)

Atividade
Bancária
Arrendamento
Arrendamento
Corretora
Corretora
Corretora
Holding
Bancária
Banco Múltiplo
Administração de Ativos
Banco Múltiplo
Banco Múltiplo
Atividade
Banco de Investimento
Indústria
Aquisição de Créditos
Energia
Atividade
Administração de Ativos
Atividade
Holding
Holding
Corretora
Holding
Capitalização
Holding
Seguradora
Previdência
Seguradora
Seguradora/Previdência
Seguradora/Previdência
Capitalização
Holding
Seguradora
Seguradora
Seguradora
Seguradora
Prestação de Serviços
Corretora
Seguradora
Resseguradora
Atividade
Prestação de Serviços
Holding
Holding
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Atividade
Aquisição de Créditos
Aquisição de Créditos
Consórcio
Turismo
Prestação de Serviços
Informática
Holding

31.12.2012

% de Participação
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,62%
99,62%
58,96%
58,96%
50%
50%
% de Participação
100%
100%
17,56%
17,56%
12,12%
12,12%
11,99%
11,99%
% de Participação
100%

100%

% de Participação
66,25%
100%
66,25%
100%
66,25%
100%
66,25%
100%
66,25%
100%
49,68%
74,99%
49,68%
74,99%
49,68%
74,99%
49,68%
74,99%
49,68%
74,99%
-74,99%
44,16%
66,66%
33,13%
50%
33,13%
50%
33,13%
50%
33,13%
50%
33,13%
50%
33,13%
50%
50%
50%
12,09%
12,09%
13,58%
-% de Participação
100%
100%
100%
100%
49,99%
49,99%
24,99%
49,99%
33,33%
33,33%
28,68%
28,68%
13,53%
13,53%
% de Participação
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,97%
99,97%
-50%

(1) Controladas.
(2) Controladas em conjunto incluídas proporcionalmente na consolidação.
(3) Coligadas, incluídas proporcionalmente na consolidação conforme determinação do Bacen.
(4) Demonstrações contábeis para consolidação relativas a dezembro/2013.
(5) Demonstrações contábeis para consolidação relativas a novembro/2013.
(6) Empresas descontinuadas durante o exercício/2013.
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Informações para efeito de comparabilidade
As informações financeiras estão sendo apresentadas de forma retrospectiva conforme Pronunciamento Técnico
CPC 23  Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, em decorrência da mudança no
Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1) aprovado pela Deliberação CVM n.º 695/2012, que alterou a forma de
contabilização do ganho/perda atuarial para o Patrimônio Líquido. Demonstramos a seguir os saldos
reapresentados:

Balanço Patrimonial
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2012

31.12.2012

Divulgação Anterior

Ajustes

Saldos Ajustados

Divulgação
Anterior

Ajustes (1)

Saldos
Ajustados

60.502.795

(1.178.641)

59.324.154

63.733.942

(1.178.641)

19.346.074

(4.042.610)

15.303.464

5.774.010

(4.042.610)

62.555.301
1.731.400

13.249.326

4.042.610

17.291.936

13.976.338

4.042.610

18.018.948

1.049.283.624

(1.178.641)

1.048.104.983

1.150.486.189

(1.178.641)

1.149.307.548

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Outros Créditos - Diversos
Investimentos  No país

(2)

(3)

Intangível  Ativos intangíveis (3)
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Outras Obrigações - Fiscais e
(4)
Previdenciárias
Outras Obrigações  Diversas (5)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ajustes de Avaliação Patrimonial (6)
TOTAL DO PASSIVO

6.119.049

10.120

6.129.169

6.883.049

10.120

6.893.169

8.340.611

3.381.787

11.722.398

10.411.052

3.381.787

13.792.839

65.776.796

(4.570.548)

61.206.248

66.069.965

(4.570.548)

61.499.417

1.420.354

(4.570.548)

(3.150.194)

1.420.354

(4.570.548)

(3.150.194)

1.049.283.624

(1.178.641)

1.048.104.983

1.150.486.189

(1.178.641)

1.149.307.548

(1) Refere-se aos ajustes realizados em 31.12.2011 e 31.12.2012, conforme Nota 4.l  Benefícios a Empregados;
(2) Inclui o Ativo Atuarial e os Ativos Fiscais Diferidos;
(3) Inclui o Ágio na aquisição de sociedade incorporada (Banco Nossa Caixa);
(4) Inclui os Passivos Fiscais Diferidos;
(5) Inclui os Passivos Atuariais;
(6) Inclui os ganhos/perdas atuariais líquidos dos efeitos tributários.

Foram realizadas, ainda, para efeito de comparabilidade, de forma a evidenciar melhor a essência das operações,
as seguintes reclassificações:
·

·

·
·

Receitas de Equalização de Taxas  Lei n.º 8.427/1992 (Safra Agrícola) do grupamento Outras Receitas
Operacionais para Receitas de Operações de Crédito  R$ 3.388.971 mil no BB-Banco Múltiplo e
BB-Consolidado;
Despesas com Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida e Dívidas Subordinadas emitidas no Exterior do
grupamento Outras Despesas Operacionais para Despesas de Operações de Captação no Mercado 
R$ 1.044.292 mil no BB-Banco Múltiplo e R$ 1.040.918 mil no BB-Consolidado;
Despesas com Demandas Judiciais do grupamento Outras Despesas Administrativas para Outras
Despesas Operacionais  R$ 1.349.674mil no BB-Banco Múltiplo e R$ 1.357.334 mil no BB-Consolidado;
Despesas com Amortização de ágios em investimentos do grupamento Outras Despesas Operacionais
para Outras Despesas Administrativas  R$ 589.361 mil no BB-Banco Múltiplo e R$ 832.526 mil no
BB-Consolidado.
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Demonstração do Resultado
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

Exercício/2012

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
Operações de crédito
DESPESAS DA
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de captação no
mercado
RESULTADO BRUTO DA
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
OPERACIONAIS
Outras despesas administrativas

Exercício/2012

Divulgação
Reclassificações
Anterior

Saldos
Ajustados

Divulgação
Anterior

Reclassificações

Saldos
Ajustados

90.745.179

94.134.150

103.761.871

3.388.971

107.150.842

3.388.971

58.982.243

3.388.971

62.371.214

66.100.359

3.388.971

69.489.330

(65.601.453)

(1.044.292)

(66.645.745)

(76.055.055)

(1.040.918)

(77.095.973)

(46.623.129)

(1.044.292)

(47.667.421)

(51.112.132)

(1.040.918)

(52.153.050)

25.143.726

2.344.679

27.488.405

27.706.816

2.348.053

30.054.869

(9.557.192)

(2.344.679)

(11.901.871)

(10.480.044)

(2.348.053)

(12.828.097)
(15.488.144)

(14.407.208)

760.313

(13.646.895)

(16.012.952)

524.808

Outras receitas operacionais

10.521.311

(3.388.971)

7.132.340

11.734.849

(3.388.971)

8.345.878

Outras despesas operacionais

(5.748.982)

283.979

(5.465.003)

(8.965.945)

516.110

(8.449.835)

4  RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis adotadas pelo Banco do Brasil são aplicadas de forma consistente em todos os períodos
apresentados nestas demonstrações contábeis e de maneira uniforme em todas as entidades do Conglomerado.

a) Apuração do Resultado
Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do
resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de
recebimento ou pagamento. As operações formalizadas com encargos financeiros pós-fixados são atualizadas pelo
critério pro rata die, com base na variação dos respectivos indexadores pactuados, e as operações com encargos
financeiros pré-fixados estão registradas pelo valor de resgate, retificado por conta de rendas a apropriar ou
despesas a apropriar correspondentes ao período futuro. As operações indexadas a moedas estrangeiras são
atualizadas até a data do balanço pelo critério de taxas correntes.

b) Mensuração a Valor Presente
Os ativos e passivos financeiros estão apresentados a valor presente em função da aplicação do regime de
competência no reconhecimento das respectivas receitas e despesas de juros.
Os passivos não contratuais, representados essencialmente por provisões para demandas judiciais e obrigações
legais, cuja data de desembolso é incerta e não está sob controle do Banco, estão mensurados a valor presente
uma vez que são reconhecidos inicialmente pelo valor de desembolso estimado na data da avaliação e são
atualizados mensalmente.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira,
aplicações em ouro, aplicações em operações compromissadas  posição bancada, aplicações em depósitos
interfinanceiros e aplicações em moedas estrangeiras, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor,
com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.

d) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço e ajustadas por provisão para perdas, quando aplicável.
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e) Títulos e Valores Mobiliários  TVM
Os títulos e valores mobiliários adquiridos para formação de carteira própria são registrados pelo valor efetivamente
pago, inclusive corretagens e emolumentos, e se classificam em função da intenção da Administração do Banco em
três categorias distintas, conforme Circular Bacen n.º 3.068/2001:
Títulos para Negociação: títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem negociados ativa e
frequentemente, ajustados mensalmente pelo valor de mercado. Suas valorizações e desvalorizações são
registradas, respectivamente, em contas de receitas e despesas do período;
Títulos Disponíveis para Venda: títulos e valores mobiliários que poderão ser negociados a qualquer tempo, porém
não são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São ajustados mensalmente ao
valor de mercado e suas valorizações e desvalorizações registradas, líquidas dos efeitos tributários, em conta de
Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido; e
Títulos Mantidos até o Vencimento: títulos e valores mobiliários que o Banco tem e dispõe de capacidade financeira
e intenção para manter até o vencimento. Esses títulos não são ajustados pelo valor de mercado. A capacidade
financeira está amparada em projeção de fluxo de caixa que desconsidera a possibilidade de venda desses títulos.
A metodologia de ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários foi estabelecida com observância a
critérios consistentes e verificáveis, que levam em consideração o preço médio de negociação na data da apuração
ou, na falta desse, o valor de ajuste diário das operações de mercado futuro divulgados pela Anbima, BM&FBovespa
ou o valor líquido provável de realização obtido por meio de modelos de precificação, utilizando curvas de valores
futuros de taxas de juros, taxas de câmbio, índice de preços e moedas, todas devidamente aderentes aos preços
praticados no período.
Os rendimentos obtidos pelos títulos e valores mobiliários, independente de como estão classificados, são
apropriados pro rata die, observando o regime de competência até a data do vencimento ou da venda definitiva, pelo
método exponencial ou linear, com base nas suas cláusulas de remuneração e na taxa de aquisição distribuída no
prazo de fluência, reconhecidos diretamente no resultado do período.
As perdas com títulos classificados como disponíveis para venda e como mantidos até o vencimento que não
tenham caráter de perdas temporárias são reconhecidas diretamente no resultado do período e passam a compor a
nova base de custo do ativo.
Quando da alienação, a diferença apurada entre o valor da venda e o custo de aquisição atualizado pelos
rendimentos é considerada como resultado da transação, sendo contabilizada na data da operação como lucro ou
prejuízo com títulos e valores mobiliários.

f) Instrumentos Financeiros Derivativos  IFD
Os instrumentos financeiros derivativos são avaliados pelo valor de mercado por ocasião dos balancetes mensais e
balanços. As valorizações ou desvalorizações são registradas em contas de receitas ou despesas dos respectivos
instrumentos financeiros.
A metodologia de marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos foi estabelecida com base em
critérios consistentes e verificáveis que levam em consideração o preço médio de negociação no dia da apuração
ou, na falta desse, por meio de modelos de precificação que traduzam o valor líquido provável de realização.
Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para compensar, no todo ou em parte, os riscos decorrentes das
exposições às variações no valor de mercado de ativos ou passivos financeiros são considerados instrumentos de
proteção (hedge) e são classificados de acordo com a sua natureza em:
Hedge de Risco de Mercado: os instrumentos financeiros assim classificados, bem como o item objeto de hedge,
têm suas valorizações ou desvalorizações reconhecidas em contas de resultado do período; e

34

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

Hedge de Fluxo de Caixa: para os instrumentos financeiros enquadrados nessa categoria, a parcela efetiva das
valorizações ou desvalorizações registra-se, líquida dos efeitos tributários, na conta Ajuste de Avaliação Patrimonial
do Patrimônio Líquido. Entende-se por parcela efetiva aquela em que a variação no item objeto de hedge,
diretamente relacionada ao risco correspondente, é compensada pela variação no instrumento financeiro utilizado
para hedge, considerando o efeito acumulado da operação. As demais variações verificadas nesses instrumentos
são reconhecidas diretamente no resultado do período.

g) Operações de Crédito, de Arrendamento Mercantil, Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio,
Outros Créditos com Características de Concessão de Crédito e Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa
As operações de crédito, de arrendamento mercantil, adiantamentos sobre contratos de câmbio e outros créditos
com características de concessão de crédito são classificados de acordo com o julgamento da Administração quanto
ao nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos
em relação à operação, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução
CMN n.º 2.682/1999, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis, sendo AA (risco
mínimo) e H (risco máximo), bem como a classificação das operações com atraso superior a 15 dias como
operações em curso anormal.
As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, inclusive, independentemente de seu nível de
risco, são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas.
As operações classificadas como nível H, que permanecem nessa classificação por 180 dias, são baixadas contra a
provisão existente.
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas. As
renegociações de operações de crédito já baixadas contra a provisão são classificadas como H e os eventuais
ganhos oriundos da renegociação são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos.
A provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa, considerada suficiente pela Administração, atende ao
requisito mínimo estabelecido pela Resolução CMN n.º 2.682/1999 (Nota 10.e).

h) Tributos
Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir:
R$ mil
Tributos

Alíquota

Imposto de Renda (15% + adicional de 10%)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido  CSLL
PIS/Pasep

25%
(1)

(2)

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  Cofins (2)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  ISSQN

15%
0,65%
4%
Até 5%

(1) Alíquota aplicada às empresas financeiras e às empresas não financeiras de seguros, previdência e capitalização. Para as demais empresas não
financeiras, a alíquota de CSLL corresponde a 9%.
(2) Para as empresas não financeiras optantes do regime de apuração não cumulativo, a alíquota do PIS/Pasep é de 1,65% e da Cofins é de 7,6%.

Os ativos fiscais diferidos (créditos tributários) e os passivos fiscais diferidos são constituídos pela aplicação das
alíquotas vigentes dos tributos sobre suas respectivas bases. Para constituição, manutenção e baixa dos ativos
fiscais diferidos são observados os critérios estabelecidos pela Resolução CMN n.º 3.059/2002, alterados pelas
Resoluções CMN n.º 3.355/2006 e CMN n.º 4.192/2013, e estão suportados por estudo de capacidade de
realização.
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i) Despesas Antecipadas
Referem-se às aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos benefícios ou prestação de serviço ao
Banco ocorrerão durante os exercícios seguintes. As despesas antecipadas são registradas ao custo e amortizadas
à medida que forem sendo realizadas.

j) Ativo Permanente
Investimentos: os investimentos em controladas e coligadas com influência significativa ou com participação de 20%
ou mais no capital votante e em demais sociedades que fazem parte de um mesmo grupo ou que estejam sob
controle comum são avaliados por equivalência patrimonial com base no valor do patrimônio líquido da controlada
ou coligada.
Os ágios correspondentes ao valor pago excedente ao valor contábil dos investimentos adquiridos, decorrentes da
expectativa de rentabilidade futura, estão sustentados pelas avaliações econômico-financeiras que fundamentaram
o preço de compra dos negócios, são amortizados com base nas projeções de resultado anual constantes nos
respectivos estudos econômico-financeiros e são submetidos anualmente ao teste de redução ao valor recuperável
de ativos.
As demonstrações contábeis das agências e controladas no exterior são adaptadas aos critérios contábeis vigentes
no Brasil e convertidas para a moeda Real pelo critério de taxas correntes, conforme previsto nas Circulares Bacen
n.º 2.397/1993 e n.º 2.571/1995 e seus efeitos são reconhecidos no resultado do período.
Os demais investimentos permanentes são avaliados ao custo de aquisição, deduzidos de provisão para perdas por
desvalorização (imparidade), quando aplicável.
Imobilizado de Uso: o ativo imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva conta de
depreciação, cujo valor é calculado pelo método linear às seguintes taxas anuais: edificações e benfeitorias - 4%,
veículos - 20%, sistemas de processamento de dados - 20% e demais itens - 10% (Nota 15).
Diferido: o ativo diferido está registrado ao custo de aquisição ou formação, líquido das respectivas amortizações
acumuladas. Contempla, principalmente, os gastos de reestruturação da Empresa e os gastos efetuados até
30.09.2008, em imóveis de terceiros, decorrentes de instalação de dependências e amortizados mediante taxas
apuradas com base no prazo de locação, e com aquisição e desenvolvimento de sistemas, amortizados à taxa anual
de 10%.
Intangível: o ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção do Banco ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.
Um ativo satisfaz o critério de identificação de um ativo intangível quando: for separável, ou seja, puder ser separado
da entidade e vendido, transferido ou licenciado, alugado ou trocado individualmente ou junto a um contrato, ativo ou
passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade ou resultar de direitos contratuais ou outros
direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros
direitos e obrigações.
Os ativos intangíveis possuem vida útil definida e referem-se basicamente aos desembolsos para aquisição de
direitos para prestação de serviços bancários (direitos de gestão de folhas de pagamento), amortizados de acordo
com os prazos dos contratos; ágio pago na aquisição de sociedade incorporada (Banco Nossa Caixa), amortizado
com base nas projeções de resultado anual constantes no estudo econômico-financeiro; softwares, amortizados pelo
método linear à taxa de 10% ao ano a partir da data da sua disponibilidade para uso e; na conta Outros Ativos
Intangíveis, o direito de utilização da rede do Banco Postal, que é amortizado de acordo com o prazo contratual. Os
ativos intangíveis são ajustados por provisão para perda por desvalorização (imparidade), quando aplicável (Nota
16). A amortização dos ativos intangíveis é contabilizada em Outras Despesas Administrativas.
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k) Redução ao Valor Recuperável de Ativos não Financeiros  Imparidade
Ao final de cada período de reporte, o Banco avalia, com base em fontes internas e externas de informação, se há
alguma indicação de que um ativo não financeiro possa ter sofrido desvalorização. Se houver indicação de
desvalorização, o Banco estima o valor recuperável do ativo, que é o maior entre: i) seu valor justo menos os custos
para vendê-lo; e ii) o seu valor em uso.
Independentemente de haver indicação de desvalorização, no mínimo anualmente, o Banco testa o valor
recuperável dos ativos intangíveis ainda não disponíveis para uso e dos ágios na aquisição de investimentos. Esse
teste pode ser executado a qualquer momento do ano, desde que seja realizado sempre na mesma época.
Se o valor recuperável do ativo for menor que o seu valor contábil, o valor contábil do ativo é reduzido ao seu valor
recuperável por meio de uma provisão para perda por imparidade, que é reconhecida na Demonstração do
Resultado.

Metodologias aplicadas na avaliação do valor recuperável dos principais ativos não financeiros:
Imobilizado de uso
Terrenos e edificações - na apuração do valor recuperável de terrenos e edificações, são efetuadas avaliações
técnicas em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Sistemas de processamento de dados - na apuração do valor recuperável dos itens relevantes que compõem os
sistemas de processamento de dados, são considerados o valor de mercado para itens com valor de mercado
disponível ou o valor passível de ser recuperado pelo uso nas operações do Banco para os demais itens, cujo
cálculo considera a projeção dos fluxos de caixa dos benefícios decorrentes do uso de cada bem durante a sua vida
útil, descontada a valor presente com base na taxa dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI.
Outros itens de imobilizado - embora sejam sujeitos à análise de indicativo de perda, os demais bens do imobilizado
de uso são individualmente de pequeno valor e, em face da relação custo-benefício, o Banco não avalia o valor
recuperável desses itens individualmente. No entanto, o Banco realiza inventário anualmente, onde os bens
perdidos ou deteriorados são devidamente baixados na contabilidade.

Investimentos e Ágio na Aquisição de Investimentos
A metodologia de apuração do valor recuperável dos investimentos e dos ágios por expectativa de rentabilidade
futura consiste em mensurar o resultado esperado do investimento por meio de fluxo de caixa descontado. Para
mensurar esse resultado, as premissas adotadas são baseadas em (i) projeções das operações, resultados e planos
de investimentos das empresas; (ii) cenários macroeconômicos desenvolvidos pelo Banco; e (iii) metodologia interna
de apuração do custo do capital baseado no modelo Capital Asset Pricing Model  CAPM.

Intangível
Direitos de Gestão de Folhas de Pagamento - O modelo de avaliação do valor recuperável dos direitos de gestão de
folhas de pagamento está relacionado ao acompanhamento da performance dos contratos, calculada a partir das
margens de contribuição de relacionamento dos clientes vinculados a cada contrato, de forma a verificar se as
projeções que justificaram a aquisição do ativo correspondem à performance observada. Para os contratos que não
atingem a performance esperada, é reconhecida uma provisão para perda por imparidade.
Softwares - Os softwares, substancialmente desenvolvidos internamente de acordo com as necessidades do Banco,
são constantemente objeto de investimentos para modernização e adequação às novas tecnologias e necessidades
dos negócios. Em razão de não haver similares no mercado, bem como do alto custo para se implantar métricas que
permitam o cálculo do seu valor em uso, o teste de recuperabilidade dos softwares consiste em avaliar a sua
utilidade para a empresa de forma que, sempre que um software entra em desuso, seu valor é baixado na
contabilidade.
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Ágio na Aquisição de Sociedade Incorporada  A metodologia de apuração do valor recuperável do ágio na
aquisição do Banco Nossa Caixa, incorporado pelo Banco do Brasil em novembro de 2009, consiste em comparar o
valor do ágio pago, deduzido pela amortização acumulada, com o valor presente dos resultados do Banco do Brasil
projetados para o Estado de São Paulo, descontados os ativos com vida útil definida. As projeções partem dos
resultados observados e evoluem com base nas premissas de crescimento de rentabilidade para o Banco do Brasil
e são descontadas pela taxa do custo do capital apurada por meio de metodologia interna, baseada no modelo
Capital Asset Pricing Model  CAPM.
Outros Ativos Intangíveis  Direito de Utilização da Rede do Banco Postal - A metodologia de apuração do valor
recuperável do direito de utilização da rede do Banco Postal consiste em calcular o valor presente dos fluxos de
resultado produzidos por meio da estratégia de atuação para o Banco Postal, que são projetados com base nos
valores realizados e nas premissas definidas no plano de negócios, e são descontados com base na taxa de custo
médio ponderado de capital (WACC  Weighted average cost of capital).
As perdas registradas no resultado para ajuste ao valor recuperável desses ativos, quando houver, são
demonstradas nas respectivas notas explicativas.

l) Benefícios a Empregados
Os benefícios a empregados, relacionados a benefícios de curto prazo para os empregados atuais, são
reconhecidos pelo regime de competência de acordo com os serviços prestados. Os benefícios pós-emprego de
responsabilidade do Banco relacionados a complemento de aposentadoria e assistência médica são avaliados de
acordo com os critérios estabelecidos na Deliberação CVM n.º 695/2012 (Nota 27). A partir de 30.06.2010, a
periodicidade das avaliações passou a ser semestral e não mais anual como ocorria até 31.12.2009.
Nos planos de contribuição definida, o risco atuarial e o risco dos investimentos são dos participantes. Sendo assim,
a contabilização dos custos é determinada pelos valores das contribuições de cada período que representam a
obrigação do Banco. Consequentemente, nenhum cálculo atuarial é requerido na mensuração da obrigação ou da
despesa e não existe ganho ou perda atuarial.
Nos planos de benefício definido, o risco atuarial e o risco dos investimentos recaem parcial ou integralmente na
entidade patrocinadora. Sendo assim, a contabilização dos custos exige a mensuração das obrigações e despesas
do plano, existindo a possibilidade de ocorrer ganhos e perdas atuariais, podendo originar o registro de um passivo
quando o montante das obrigações atuariais ultrapassa o valor dos ativos do plano de benefícios, ou de um ativo
quando o montante dos ativos supera o valor das obrigações do plano. Nesta última hipótese, o ativo somente
deverá ser registrado quando existirem evidências de que este poderá reduzir efetivamente as contribuições da
patrocinadora ou que será reembolsável no futuro.
O Banco reconhece os componentes de custo de benefício definido no próprio período em que foi realizado o
cálculo atuarial, em conformidade com a Deliberação CVM n.º 695/2012, sendo que:
a)
os custos dos serviços correntes e os juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de
benefício definido são reconhecidos no resultado do período; e
b)
as remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido são reconhecidos em
outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido da empresa.
As contribuições devidas pelo Banco aos planos de assistência médica, em alguns casos, permanecem após a
aposentadoria do empregado. Sendo assim, as obrigações do Banco são avaliadas pelo valor presente atuarial das
contribuições que serão realizadas durante o período esperado de vinculação dos associados e beneficiários ao
plano. Tais obrigações são avaliadas e reconhecidas utilizando-se os mesmos critérios dos planos de benefício
definido.
O ativo atuarial reconhecido no balanço (Nota 27) refere-se aos ganhos atuariais e sua realização ocorrerá
obrigatoriamente até o final do plano. Poderão ocorrer realizações parciais desse ativo atuarial, condicionadas ao
atendimento dos requisitos da Lei Complementar n.º 109/2001 e da Resolução CGPC n.º 26/2008.
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Adoção Inicial da Deliberação CVM n.º 695/2012  CPC 33 (R1)
Por meio da Deliberação n.º 695/2012, de 13.12.2012, a CVM recepcionou o pronunciamento técnico CPC 33 (R1).
As principais alterações são: i) exclusão da possibilidade de utilização do método do corredor; ii) os ganhos e perdas
atuariais passam a ser reconhecidos integralmente como ativo ou passivo atuarial, tendo como contrapartida o
patrimônio líquido (Ajustes de Avaliação Patrimonial). As remensurações do valor líquido de ativo ou passivo atuarial
reconhecido contra ajustes de avaliação patrimonial não devem ser reclassificadas para o resultado no período
subsequente; iii) a despesa/receita financeira do plano passa a ser reconhecida pelo valor líquido com base na taxa
de desconto; iv) inclusão de novos requisitos de divulgação nas demonstrações contábeis; e v) o pronunciamento
deve ser aplicado de forma retrospectiva, em conformidade com o CPC 23  Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro.
A adoção do referido pronunciamento, aplicável aos exercícios iniciados a partir de 01.01.2013, ocasionou os
seguintes efeitos no patrimônio líquido do Banco:
R$ mil
31.12.2013

Plano 1 - Previ

Plano Informal - Previ

Plano de Associados - Cassi

Outros Planos

Total

Aumento/(redução) no ativo
atuarial

861.910

--

--

87.221

949.131

Redução no passivo atuarial

--

37.821

1.702.032

520.948

2.260.801

(368.811)

(15.129)

(680.813)

(245.227)

(1.309.980)

493.099

22.692

1.021.219

362.942

1.899.952

Plano 1 - Previ

Plano Informal - Previ

Plano de Associados - Cassi

Outros Planos

Total

Efeito no ativo e passivo fiscal
diferido
Efeito no patrimônio líquido

R$ mil
31.12.2012
Redução no ativo atuarial
Aumento no passivo atuarial
Efeito no ativo e passivo fiscal
diferido
Efeito no patrimônio líquido

(4.441.209)

--

--

--

(4.441.209)

--

(109.101)

(2.577.272)

(695.413)

(3.381.786)

1.900.393

43.640

1.030.909

277.505

3.252.447

(2.540.816)

(65.461)

(1.546.363)

(417.908)

(4.570.548)

Efeitos apresentados de forma retrospectiva conforme Pronunciamento Técnico CPC 23  Políticas Contábeis,
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro:
R$ mil
31.12.2011

Plano 1 - Previ

Aumento no ativo atuarial
Aumento no passivo atuarial
Efeito no ativo e passivo fiscal
diferido
Efeito no patrimônio líquido

Plano Informal - Previ

Plano de Associados - Cassi

Outros Planos

Total

3.742.924

--

--

--

3.742.924

--

(162.896)

(1.240.517)

(270.218)

(1.673.631)

(1.601.596)

65.158

496.207

106.292

(933.939)

2.141.328

(97.738)

(744.310)

(163.926)

1.135.354

m) Depósitos e Captações no Mercado Aberto
Os depósitos e captações no mercado aberto são demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram,
quando aplicável, os encargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata die.

n) Operações Relacionadas às Atividades de Seguros, Previdência e Capitalização
Apuração do Resultado
Os prêmios de seguros e as despesas de comercialização (ou custos de aquisição diferidos) são contabilizados por
ocasião da emissão das apólices ou faturas e reconhecidos no resultado de acordo com o período decorrido de
vigência do risco coberto. As receitas de prêmios e as correspondentes despesas de comercialização relativas aos
riscos vigentes, ainda sem emissão das respectivas apólices, são reconhecidas no resultado em bases estimadas.
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A receita de prêmios de seguros de riscos a decorrer é diferida pelo prazo de vigência das apólices de seguros, por
meio da constituição da provisão de prêmios não ganhos, com base nos prêmios emitidos auferidos.
As receitas de planos de previdência, seguros de vida com cobertura de sobrevivência e capitalização são
reconhecidas no resultado quando efetivamente recebidas, tendo como contrapartida a constituição de provisões
técnicas, exceto as receitas para cobertura de riscos nos casos de planos de previdência conjugados, as quais
devem ser reconhecidas pelo período de vigência do respectivo risco, independente do seu recebimento. Os custos
de comercialização são diferidos por ocasião da emissão do contrato ou apólice e apropriados ao resultado, de
forma linear, pelo prazo médio estimado para a sua recuperação, exceto os relacionados à capitalização.

Provisões Técnicas
As provisões técnicas são constituídas de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), sendo os valores apurados com base em métodos e premissas atuariais.

Seguros
Provisão de Prêmios não Ganhos (PPNG): constituída pelo prêmio do seguro correspondente ao período de risco
ainda não decorrido. O cálculo é individual por apólice ou endosso dos contratos vigentes, na data base de
constituição, pelo método pro rata-die, tomando-se por base as datas de início e fim de vigência do risco segurado.
O fato gerador da constituição dessa provisão é a emissão da apólice/endosso ou início do risco, o que ocorrer
primeiro.
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL): constituída por estimativa de pagamentos prováveis, brutos de resseguros e
líquidos de recuperação de cosseguro, com base nas notificações e avisos de sinistros recebidos até a data do
balanço, e inclui provisão para os sinistros em discussão judicial, constituída conforme critérios definidos e
documentados em nota técnica atuarial. Os valores provisionados são atualizados monetariamente, nos termos da
legislação aplicável.
Provisão de Sinistros Ocorridos, mas não Avisados (IBNR  Incurred But Not Reported): constituída em função do
montante esperado de sinistros ocorridos em riscos assumidos na carteira e não avisados.

Previdência
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder: representa o montante dos prêmios e contribuições aportados pelos
participantes, líquido da taxa de carregamento, acrescido dos rendimentos financeiros auferidos nas aplicações dos
recursos. Essa provisão refere-se aos participantes cuja percepção dos benefícios ainda não foi iniciada.
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos: refere-se àqueles já em gozo de benefícios.

Capitalização
Provisão Matemática para Capitalização: é calculada sobre o valor nominal dos títulos, atualizada monetariamente
de acordo com o indexador e a taxa de juros definida no plano.
Provisão para Resgates: são constituídas pelos valores dos títulos com prazos de capitalização finalizados e
rescindidos, atualizados monetariamente no período entre a data do direito do resgate e a efetiva liquidação.
Provisão para Sorteio a Realizar: é calculada sobre o valor nominal dos títulos, com base em notas técnicas atuariais
aprovadas pela Susep. A baixa da provisão é registrada pelo valor equivalente ao risco decorrido, ou seja, o saldo
da provisão para sorteio a realizar representa os valores custeados dos sorteios ainda não realizados.
Provisão de Sorteio a Pagar: é constituída pelos valores dos títulos contemplados em sorteios, atualizados
monetariamente no período entre a data do sorteio e a efetiva liquidação.
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Teste de adequação de passivos - TAP
Para as operações de seguro, resseguro e de previdência complementar, são realizados Teste de Adequação de
Passivos conforme regras e procedimentos instituídos pela Circular Susep n.º 457/2012. O teste de adequação de
passivos é realizado semestralmente e tem o objetivo de verificar se as provisões constituídas estão adequadas,
devendo essa avaliação ser feita com o uso de estimativas correntes de fluxos de caixa futuros dos contratos.
A metodologia utilizada considera a melhor estimativa de todos os fluxos de caixa futuros, levando em conta
premissas de cancelamento, sinistralidade, longevidade, anuitização, outras despesas relacionadas às operações e
as receitas inerentes ao negócio.
Os fluxos de caixa são trazidos a valor presente segundo a Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ publicada
pela Susep, conforme as respectivas garantias oferecidas nos contratos em vigor.
O teste realizado para a data-base de 31.12.2013 não apresentou insuficiência em quaisquer dos grupos de
contratos de seguros, resseguros e previdência complementar.

o) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, dos ativos e passivos contingentes e obrigações
legais são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25  Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes, aprovado pela Resolução CMN n.º 3.823/2009 (Nota 28).
Os ativos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis somente quando da existência de
evidências que propiciem a garantia de sua realização, usualmente representado pelo trânsito em julgado da ação e
pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação por outro exigível.
Os passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião de
assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, sendo quantificados quando da citação/notificação judicial
e revisados mensalmente, da seguinte forma:
Massificados: processos relativos às causas consideradas semelhantes e usuais, e cujo valor não seja considerado
relevante, segundo parâmetro estatístico por grupo de ação, tipo de órgão legal (Juizado Especial Cível ou Justiça
Comum) e reclamante. Para apuração do valor das obrigações nas ações de natureza trabalhista, são considerados
os valores médios dos pagamentos de processos encerrados nos últimos 24 meses, corrigidos pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Nas ações de natureza cível são considerados os valores médios dos
pagamentos dos processos encerrados nos últimos 24 meses e, nas ações referentes a planos econômicos, são
considerados os valores médios dos pagamentos realizados nos últimos 24 meses.
Individualizados: processos relativos às causas consideradas não usuais ou cujo valor seja considerado relevante
sob a avaliação de assessores jurídicos. Considera-se o valor indenizatório pretendido, o valor provável de
condenação, provas apresentadas e provas produzidas nos autos, jurisprudência sobre a matéria, subsídios fáticos
levantados, decisões judiciais que vierem a ser proferidas na ação, classificação e grau de risco de perda da ação
judicial.
Os passivos contingentes, de mensuração individualizada, classificados como de perdas possíveis não são
reconhecidos nas demonstrações contábeis, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, e os
classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação.
As obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são derivadas de obrigações tributárias previstas na legislação,
independentemente da probabilidade de sucesso de processos judiciais em andamento, que têm os seus montantes
reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.
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p) Despesas Associadas a Captações de Recursos
Nas operações de captação de recursos mediante emissão de títulos e valores mobiliários, as despesas associadas
são apropriadas ao resultado de acordo com a fluência do prazo da operação e apresentadas como redutoras do
passivo correspondente.

q) Outros Ativos e Passivos
Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as
variações monetárias e cambiais auferidas em base pro rata die e provisão para perda, quando julgada necessária.
Os demais passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos, quando aplicável, dos
encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos em base pro rata die.

r) Lucro por Ação
A divulgação do lucro por ação é efetuada de acordo com os critérios definidos na Deliberação CVM n.º 636/2010. O
lucro básico e diluído por ação do Banco foi calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas pelo
número médio ponderado de ações ordinárias totais, excluídas as ações em tesouraria (Nota 24. e).

5  INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
As informações por segmento foram elaboradas considerando critérios utilizados pela Administração na avaliação de
desempenho do segmento, na tomada de decisões quanto à alocação de recursos para investimento e outros fins,
ao ambiente regulatório e às semelhanças entre produtos e serviços.
As operações do Banco estão divididas basicamente em cinco segmentos: bancário, investimentos, gestão de
recursos, seguridade (seguros, previdência e capitalização) e meios de pagamento. Além desses, o Banco participa
de outras atividades econômicas, tais como consórcios e suporte operacional, que foram agregadas em Outros
Segmentos.
As transações intersegmentos são praticadas em condições e taxas compatíveis com as praticadas com terceiros
quando aplicável. Essas operações não envolvem riscos anormais de recebimento.

a) Segmento Bancário
Responsável pela parcela mais significativa do resultado do Banco, preponderantemente obtido no Brasil,
compreende uma grande diversidade de produtos e serviços, tais como depósitos, operações de crédito, cartões,
que são disponibilizados aos clientes por meio dos mais variados canais de distribuição situados no país e no
exterior.
As operações do segmento bancário abrangem os negócios com os mercados de varejo, atacado e governo,
realizados por meio de rede e equipes de atendimento, e os negócios com microempreendedores e o setor informal,
realizados por intermédio de correspondentes bancários.

b) Segmento de Investimentos
Nesse segmento, são realizados negócios no mercado de capitais doméstico, com atuação na intermediação e
distribuição de dívidas no mercado primário e secundário, além de participações societárias e da prestação de
serviços financeiros.
O resultado da intermediação financeira do segmento é obtido por meio de receitas auferidas nas aplicações em
títulos e valores mobiliários deduzidas das despesas de captação de recursos junto a terceiros. As participações
acionárias existentes estão concentradas nas empresas coligadas e controladas. As receitas de prestação de
serviços financeiros resultam de assessorias econômico-financeiras, de underwriting de renda fixa e variável.
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c) Segmento de Gestão de Recursos
Responsável essencialmente pelas operações inerentes à compra, venda, e custódia de títulos e valores mobiliários,
administração de carteiras e administração de fundos e clubes de investimento. As receitas são oriundas
principalmente das comissões e taxas de administração cobradas dos investidores pela prestação desses serviços.

d) Segmento de Seguros, Previdência e Capitalização
Nesse segmento, são oferecidos produtos e serviços relacionados a seguros de vida, patrimonial e automóvel,
planos de previdência complementar e planos de capitalização.
O resultado advém principalmente das receitas com prêmios de seguros emitidos, contribuições de planos de
previdência, títulos de capitalização e aplicações em títulos e valores mobiliários, deduzidas das despesas de
comercialização, provisões técnicas e despesas com benefícios e resgates.

e) Segmento de Meios de Pagamento
Responsável pela prestação dos serviços de captura, transmissão, processamento e liquidação financeira de
transações em meio eletrônico.
As receitas são oriundas principalmente das comissões e taxas de administração cobradas dos estabelecimentos
comerciais e bancários pela prestação dos serviços descritos no parágrafo anterior, além das rendas de aluguel,
instalação e manutenção de terminais eletrônicos.

f) Outros Segmentos
Compreende os segmentos de suporte operacional e consórcios, que foram agregados por não serem
individualmente representativos.
Suas receitas são oriundas principalmente da prestação de serviços não contemplados nos segmentos anteriores,
tais como: recuperação de créditos, administração de consórcios, desenvolvimento, fabricação, comercialização,
aluguel e integração de equipamentos e sistemas de eletrônica digital, periféricos, programas, insumos e
suprimentos de informática, além da intermediação de passagens aéreas, hospedagens e organização de eventos.
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Composição por segmento
R$ mil
2º Semestre/2013

Receitas
Rendas de operações de crédito e
arrendamento mercantil
Resultado de operações com títulos
e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos
Resultado de operações de câmbio
e aplicações compulsórias
Resultado financeiro de operações
de seguros, previdência e
capitalização
Rendas de prestação de serviços
Rendas com tarifas, taxas e
comissões
Resultado de participações em
coligadas e controladas
Resultado operacional com
seguros, previdência e capitalização

Bancário

Investimentos

Gestão de
Recursos

Seguros,
Previdência e
Capitalização

73.759.247

836.209

1.033.624

4.142.717

1.810.516

923.288

(2.215.521)

80.290.080

40.339.183

--

--

--

--

--

(153.123)

40.186.060

16.919.557

53.242

36.069

74.179

235.014

52.078

(334.938)

17.035.201

2.927.484

--

--

--

19

53

(53)

2.927.503

--

--

--

1.267.764

--

--

29.011

1.296.775

5.536.323

249.376

500.860

821.140

1.458.134

529.534

(403.931)

8.691.436

3.129.683

19.417

155.236

--

--

--

--

3.304.336

264.016

12.624

--

--

--

--

--

276.640

Meios de
Outros
Transações
Pagamento Segmentos Intersegmentos

Total

--

--

--

1.710.969

--

--

(7.288)

1.703.681

4.643.001

501.550

341.459

268.665

117.349

341.623

(1.345.199)

4.868.448

Despesas

(69.545.303)

(326.474)

(202.026)

(2.100.464)

(1.007.062)

(776.534)

2.131.783

(71.826.080)

Despesas de captação no mercado

(31.542.606)

(104.870)

--

--

(5.936)

(10.110)

215.819

(31.447.703)

(6.132.173)

--

--

--

--

(15)

--

(6.132.188)

(8.558.412)

--

11

--

56

7.122

--

(8.551.223)

Outras receitas

Despesas com operações de
empréstimos, cessões, repasses e
arrendamento mercantil
(Provisão)/Reversão para créditos
de liquidação duvidosa
Atualização e juros de provisões
técnicas

--

--

--

(866.003)

--

--

--

(866.003)

Despesas de pessoal

(8.887.034)

(29.483)

(30.170)

(196.612)

(99.578)

(115.172)

3.190

(9.354.859)

Outras despesas administrativas

(6.211.304)

(33.197)

(14.293)

(396.904)

(148.801)

(142.277)

520.542

(6.426.234)

(451.163)

(1.376)

--

(13.085)

(10.103)

(2.754)

--

(478.481)

(9.930)

--

--

(17.562)

(1.948)

(523)

--

(29.963)

(1.432.724)

(6)

--

--

(4.533)

(114)

--

(1.437.377)

(49.492)

(42.042)

--

(74.671)

--

--

--

(166.205)

(491)

--

--

--

--

--

--

(491)

(43.448)

--

--

--

--

--

--

(43.448)

(3.508)

--

--

--

(2.686)

--

--

(6.194)

(6.223.018)

(115.500)

(157.574)

(535.627)

(733.533)

(512.691)

1.392.232

(6.885.711)

Lucro antes da tributação e
(1)
participações

4.213.944

509.735

831.598

2.042.253

803.454

146.754

(83.738)

8.464.000

Imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro (2)

(200.763)

(101.127)

(193.374)

(517.378)

(255.316)

(10.032)

(8.864)

(1.286.854)

Participações no lucro

(833.279)

--

(992)

(24.140)

(1.375)

(4.742)

--

(864.528)

Participação dos não controladores

(104.731)

--

--

(478.740)

--

(5)

--

(583.476)

3.075.171

408.608

637.232

1.021.995

546.763

131.975

(92.602)

5.729.142

1.217.435.342

5.903.659

689.319

88.908.626

6.080.062

4.004.768

(19.106.653)

1.303.915.123

7.755.075

2.374.447

83

(272.326)

44.810

--

(8.264.914)

1.637.175

1.147.834.122

2.495.981

151.399

82.833.118

4.582.743

1.881.023

(8.088.058)

1.231.690.328

Depreciação
Amortização do diferido
Amortização de ativos intangíveis
Amortização de ágio em
investimentos
Amortização de ágio por diferença
de valor de mercado de ativos
Operações de Venda ou de
Transferência de Ativos Financeiros
Resultado na avaliação do valor
recuperável de ativos
Outras despesas

Lucro Líquido

(3)

Saldos Patrimoniais
Ativos
Investimento em coligadas e
controladas
Passivos

(1) Nas transações intersegmentos, o valor de R$ 83.738 mil refere-se à realização de resultados de períodos anteriores no montante de
R$ 164.253 mil e eliminação de resultado não realizado de R$ 80.515 mil decorrente da cessão de créditos à Ativos S.A.
(2) Foi revertido ativo fiscal diferido no montante de R$ 8.864 mil (destacado nas transações intersegmentos) incidente sobre o resultado não
realizado.
(3) Nas transações intersegmentos, o valor de R$ 92.602 mil refere-se a resultado, líquido de efeitos tributários, obtido em operações de cessão de
crédito do Banco do Brasil para a Ativos S.A.
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R$ mil
Exercício 2013
Bancário
Receitas
Rendas de operações de crédito e
arrendamento mercantil
Resultado de operações com
títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros
derivativos
Resultado de operações de câmbio
e aplicações compulsórias
Resultado financeiro de operações
de seguros, previdência e
capitalização
Rendas de prestação de serviços
Rendas com tarifas, taxas e
comissões
Resultado de participações em
coligadas e controladas
Resultado operacional com
seguros, previdência e
capitalização
Outras receitas

(1)

Despesas
Despesas de captação no mercado
Despesas com operações de
empréstimos, cessões, repasses e
arrendamento mercantil
(Provisão)/Reversão para créditos
de liquidação duvidosa
Atualização e juros de provisões
técnicas

Investimentos

Gestão de
Recursos

Seguros,
Previdência e
Capitalização

Meios de
Outros
Transações
Pagamento Segmentos Intersegmentos

Total

148.519.413

1.574.325

1.705.539

6.927.213

3.218.512

1.783.842

(3.071.912)

160.656.932

77.011.876

--

--

--

--

--

(218.063)

76.793.813

31.144.798

248.521

60.096

126.978

392.248

76.625

(577.992)

31.471.274

5.318.815

--

--

--

63

62

(64)

5.318.876

--

--

--

1.701.867

--

--

51.265

1.753.132

10.777.150

538.074

972.220

1.586.930

2.669.463

1.032.014

(822.321)

16.753.530

6.185.090

39.265

322.629

--

--

--

--

6.546.984

579.438

26.147

--

--

--

--

--

605.585

--

--

--

3.220.199

--

--

10.155

3.230.354

17.502.246

722.318

350.594

291.239

156.738

675.141

(1.514.892)

18.183.384

(131.262.116)

(704.154)

(319.895)

(3.359.802)

(1.769.017)

(1.426.132)

2.980.262

(135.860.854)

(56.781.729)

(199.879)

--

--

(11.331)

(27.538)

394.632

(56.625.845)

(12.778.380)

--

--

--

--

(48)

--

(12.778.428)

(16.084.143)

(34)

9

--

(170)

7.989

--

(16.076.349)

--

--

--

(1.075.250)

--

--

--

(1.075.250)

Despesas de pessoal

(17.447.195)

(52.573)

(59.245)

(393.510)

(179.454)

(225.759)

6.574

(18.351.162)

Outras despesas administrativas

(11.827.484)

(75.061)

(25.676)

(749.893)

(243.538)

(243.863)

1.018.857

(12.146.658)

(863.768)

(2.935)

--

(22.253)

(17.054)

(6.212)

--

(912.222)

(26.445)

--

--

(32.545)

(5.133)

(1.623)

--

(65.746)

(2.941.044)

(10)

--

--

(10.790)

(264)

--

(2.952.108)

(100.511)

(89.950)

--

(131.103)

--

--

--

(321.564)

(491)

--

--

--

--

--

--

(491)

(70.638)

--

--

--

--

--

--

(70.638)

Depreciação
Amortização do diferido
Amortização de ativos intangíveis
Amortização de ágio em
investimentos
Amortização de ágio por diferença
de valor de mercado de ativos
Operações de Venda ou de
Transferência de Ativos
Financeiros
Resultado na avaliação do valor
recuperável de ativos

(3.508)

--

--

--

(2.686)

--

--

(6.194)

(12.336.780)

(283.712)

(234.983)

(955.248)

(1.298.861)

(928.814)

1.560.199

(14.478.199)

Lucro antes da tributação e
(2)
participações

17.257.297

870.171

1.385.644

3.567.411

1.449.495

357.710

(91.650)

24.796.078

Imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro (3)

(3.736.338)

(210.787)

(416.783)

(1.074.915)

(475.481)

(73.712)

(5.478)

(5.993.494)

Participações no lucro

(2.151.017)

--

(1.876)

(42.129)

(2.323)

(6.933)

--

(2.204.278)

(192.276)

--

--

(648.084)

--

(9)

--

(840.369)

11.177.666

659.384

966.985

1.802.283

971.691

277.056

(97.128)

15.757.937

1.217.435.342

5.903.659

689.319

88.908.626

6.080.062

4.004.768

(19.106.653)

1.303.915.123

7.755.075

2.374.447

83

(272.326)

44.810

--

(8.264.914)

1.637.175

1.147.834.122

2.495.981

151.399

82.833.118

4.582.743

1.881.023

(8.088.058)

1.231.690.328

Outras despesas

Participação dos não controladores

Lucro Líquido

(4)

Saldos Patrimoniais
Ativos
Investimento em coligadas e
controladas
Passivos

(1) Inclui o ganho com a alienação de ações da BB Seguridade no valor de R$ 9.820.460 mil.
(2) Nas transações intersegmentos, o valor de R$ 91.650 mil refere-se à realização de resultados de períodos anteriores no montante de
R$ 240.622 mil e a eliminação de resultado não realizado de R$ 148.972 mil decorrente da cessão de créditos à Ativos S.A.
(3) Foi revertido ativo fiscal diferido no montante de R$ 5.478 mil (destacado nas transações intersegmentos) incidente sobre o resultado não
realizado
(4) Nas transações intersegmentos, o valor de R$ 97.128 mil refere-se a resultado, líquido de efeitos tributários, obtido em operações de cessão de
crédito do Banco do Brasil para a Ativos S.A.
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R$ mil
Exercício 2012
Bancário
Receitas

Investimentos

Gestão de
Recursos

Seguros,
Previdência e
Capitalização

Meios de
Outros
Transações
Pagamento Segmentos Intersegmentos

Total

129.810.332

1.165.787

1.250.870

6.414.990

2.533.195

1.553.089

(2.134.762)

140.593.501

71.887.117

--

--

--

--

--

(242.886)

71.644.231

26.285.618

218.692

57.423

72.423

288.461

23.556

(398.610)

26.547.563

6.072.385

--

--

--

(115)

(10)

(22)

6.072.238

--

--

--

2.829.919

--

--

56.891

2.886.810

10.102.472

507.699

815.613

998.288

2.197.747

1.033.561

(1.169.829)

14.485.551

6.187.671

33.353

364.590

--

--

--

--

6.585.614

230.212

32.393

--

998

--

--

--

263.603

--

--

--

2.361.964

--

--

(12.851)

2.349.113

9.044.857

373.650

13.244

151.398

47.102

495.982

(367.455)

9.758.778

(116.178.035)

(726.372)

(215.422)

(4.318.896)

(1.364.702)

(1.301.663)

1.948.333

(122.156.757)

(52.271.879)

(255.303)

--

--

(1.222)

(33.441)

408.795

(52.153.050)

(8.901.417)

--

--

--

(31)

(73)

--

(8.901.521)

(13.873.844)

356

551

--

(64)

1.133

--

(13.871.868)

--

--

--

(2.132.244)

--

--

--

(2.132.244)

Despesas de pessoal

(15.709.857)

(50.089)

(57.970)

(354.273)

(135.452)

(201.587)

5.785

(16.503.443)

Outras despesas administrativas

Rendas de operações de crédito e
arrendamento mercantil
Resultado de operações com títulos e
valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos
Resultado de operações de câmbio e
aplicações compulsórias
Resultado financeiro de operações
de seguros, previdência e
capitalização
Rendas de prestação de serviços
Rendas com tarifas, taxas e
comissões
Resultado de participações em
coligadas e controladas
Resultado operacional com seguros,
previdência e capitalização
Outras receitas

Despesas
Despesas de captação no mercado
Despesas com operações de
empréstimos, cessões, repasses e
arrendamento mercantil
(Provisão)/Reversão para créditos de
liquidação duvidosa
Atualização e juros de provisões
técnicas

(10.915.209)

(98.902)

(24.912)

(964.112)

(214.592)

(205.890)

1.277.171

(11.146.446)

Depreciação

(924.750)

(2.613)

--

(14.611)

(13.886)

(6.944)

--

(962.804)

Amortização do diferido

(173.456)

--

--

(23.359)

(5.097)

(3.634)

--

(205.546)

(2.810.703)

(8)

--

--

(3.913)

(120)

--

(2.814.744)

(116.184)

(81.613)

--

(160.805)

--

--

--

(358.602)

(37.292)

--

--

--

--

--

--

(37.292)

Amortização de ativos intangíveis
Amortização de ágio em
investimentos
Operações de Venda ou de
Transferência de Ativos Financeiros
Resultado na avaliação do valor
recuperável de ativos

2.117

--

--

--

(6.291)

--

--

(4.174)

(10.445.561)

(238.200)

(133.091)

(669.492)

(984.154)

(851.107)

256.582

(13.065.023)

Lucro antes da tributação e
participações (1)

13.632.297

439.415

1.035.448

2.096.094

1.168.493

251.426

(186.429)

18.436.744

Imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro (2)

(2.595.261)

(84.581)

(417.468)

(752.462)

(397.558)

(72.608)

79.354

(4.240.584)

Participações no lucro

(1.776.606)

--

(505)

(36.634)

(1.894)

(19.623)

--

(1.835.262)

(156.050)

--

--

--

--

272

--

(155.778)

9.104.380

354.834

617.475

1.306.998

769.041

159.467

(107.075)

12.205.120

1.083.599.518

6.180.755

921.453

69.427.954

4.654.755

4.095.177

(19.572.064)

1.149.307.548

8.640.327

2.559.159

72

522.588

--

--

(9.597.139)

2.125.007

1.018.427.232

3.502.307

789.959

64.755.850

3.707.762

1.577.854

(4.952.833)

1.087.808.131

Outras despesas

Participação dos não controladores

Lucro Líquido

(3)

Saldos Patrimoniais
Ativos
Investimento em coligadas e
controladas
Passivos

(1) Nas transações intersegmentos, o valor de R$ 186.429 mil refere-se à eliminação de resultado não realizado, sendo: R$ 183.099 mil referente à
Ativos S.A. e R$ 3.330 mil da BB Tecnologia e Serviços, antiga Cobra Tecnologia.
(2) Foi ativado no BB-Consolidado o montante de R$ 79.354 mil (destacado nas transações intersegmentos) referente ao crédito tributário incidente
sobre o resultado não realizado.
(3) Nas transações intersegmentos, o valor de R$ 107.075 mil refere-se à eliminação do resultado não realizado líquido dos efeitos tributários.
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6  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Disponibilidades

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

10.520.371

11.189.103

11.834.158

12.310.731

Disponibilidades em moeda nacional

9.163.811

7.911.931

10.005.556

8.713.507

Disponibilidades em moeda estrangeira

1.356.560

3.277.172

1.811.002

3.577.404

--

--

17.600

19.820

62.135.600

46.995.321

59.963.328

45.495.087

Aplicações no mercado aberto  revendas a
liquidar  posição bancada

20.118.178

16.228.931

22.624.314

20.760.206

Aplicações em depósitos interfinanceiros

42.017.422

30.766.390

37.127.196

24.517.998

--

--

211.818

216.883

72.655.971

58.184.424

71.797.486

57.805.818

Aplicações em ouro
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

(1)

Aplicações em moeda estrangeira
Total

(1) Referem-se a operações com prazo original igual ou inferior a 90 dias.

7  APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
a) Composição
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Aplicações no Mercado Aberto
Revendas a liquidar - posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro
Letras do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

183.362.565

181.893.599

188.057.739

189.513.953

20.118.179

16.228.931

22.612.836

22.009.970

678

--

830.385

3.145.040

20.000.000

11.352.573

21.405.495

12.692.699
5.727.161

--

4.876.358

125.907

117.501

--

251.049

445.070

163.244.386

165.664.668

165.291.264

167.261.653

Letras Financeiras do Tesouro

89.412.016

107.322.605

88.929.186

104.449.107

Letras do Tesouro Nacional

64.619.972

44.809.832

66.675.571

48.362.285

Notas do Tesouro Nacional

9.009.092

13.163.392

9.553.241

14.081.422

203.306

368.839

133.266

368.839

--

--

153.639

242.330

Títulos públicos federais - Tesouro Nacional

--

--

153.639

242.330

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros

81.741.497

60.415.198

43.074.047

29.809.481

Total

265.104.062

242.308.797

231.131.786

219.323.434

Ativo circulante

229.610.974

218.807.767

227.258.441

217.970.217

35.493.088

23.501.030

3.873.345

1.353.217

Outros títulos
Revendas a liquidar - posição financiada

Outros títulos
Revendas a liquidar - posição vendida

Ativo não circulante
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b) Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Rendas de Aplicações no Mercado
Aberto
Posição bancada
Posição financiada
Posição vendida
Rendas de Aplicações em Depósitos
Interfinanceiros
Total

BB-Consolidado

2ºSem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2ºSem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

8.927.192

15.974.282

14.134.309

9.266.336

16.590.004

14.753.915

486.108

936.280

892.735

543.600

1.076.204

1.084.660

8.441.084

15.038.002

13.241.574

8.711.589

15.486.034

13.652.899

--

--

--

11.147

27.766

16.356

1.186.959

2.358.918

1.887.440

209.493

416.969

504.605

10.114.151

18.333.200

16.021.749

9.475.829

17.006.973

15.258.520

48

2Títulos Disponíveis para Venda
Títulos Públicos
Letras Financeiras do Tesouro
Letras do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional
Títulos da Dívida Agrária
Títulos da Dívida Externa Brasileira
Títulos de governos estrangeiros
Outros
Títulos Privados
Debêntures
Notas promissórias
Cédulas de crédito bancário
Cotas de fundos de investimentos
Ações
Cédulas de produto rural - commodities
Certificados de depósito bancário
Certificados de Direitos Creditórios do
Agronegócio
Letras Financeiras
Outros

1Títulos para Negociação
Títulos Públicos
Letras Financeiras do Tesouro
Letras do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional
Títulos Privados
Debêntures
Notas Promissórias

Vencimento em Dias

1.698.225
364.090
-359.865
4.194
31
---1.334.135
813.154
144.440
---62.560
309.134
--4.847

----

2.463.598
2.463.598
-1.522.742
940.856
----

0 a 30

-1.756.577
3.448

15.742.512
11.505.242
9.624.691
1.111.566
-564
-768.421
-4.237.270
1.293.109
853.622
---330.514
--

2.872.990
2.872.990
666.456
2.206.534
-----

31 a 180

Valor de Mercado

293.400
--------293.400
---292.727
673
---

---------

Sem vencimento

a) Títulos e Valores Mobiliários  TVM

-235.080
--

8.203.874
6.429.292
4.081.095
2.307.808
-1.528
38.861
--1.774.582
1.234.558
----304.944
--

3.177.889
3.167.965
867.687
2.300.278
-9.924
-9.924

181 a 360

29.510
1.437.842
2.668.580

62.416.670
25.378.109
10.747.183
2.947.343
3.217.577
5.593
3.652.048
4.189.357
619.008
37.038.561
31.318.969
-55.645
1.526.161
-1.854
--

8.078.686
8.078.686
1.780.183
6.269.564
28.939
----

Acima de 360

31.12.2013

28.775
3.419.418
2.695.916

88.903.673
44.267.644
24.446.044
6.891.425
3.672.861
8.075
3.541.879
5.068.239
639.121
44.636.029
34.337.201
996.222
54.911
2.095.729
810
697.847
309.200

16.799.025
16.789.920
3.313.937
12.501.921
974.062
9.105
-9.105

Valor de custo

BBBanco Múltiplo

29.510
3.429.499
2.676.875

88.354.681
43.676.733
24.452.969
6.726.582
3.221.771
7.716
3.690.909
4.957.778
619.008
44.677.948
34.659.790
998.062
55.645
1.818.888
673
699.872
309.134

16.593.163
16.583.239
3.314.326
12.299.118
969.795
9.924
-9.924

735
10.081
(19.041)

(548.992)
(590.911)
6.925
(164.843)
(451.090)
(359)
149.030
(110.461)
(20.113)
41.919
322.589
1.840
734
(276.841)
(137)
2.025
(66)

(205.862)
(206.681)
389
(202.803)
(4.267)
819
-819

80.886.642
46.732.049
27.982.962
6.576.021
3.440.096
7.721
3.792.818
4.341.375
591.056
34.154.593
25.500.848
1.736.531
-986.063
871
932.908
714.884
43.856
1.966.732
2.271.900

43.082
2.100.316
2.164.974

15.491.858
15.449.668
4.279.999
8.916.886
2.252.783
42.190
42.190
-79.959.346
45.659.453
27.982.783
6.569.061
3.424.312
8.004
2.927.616
4.191.926
555.751
34.299.893
25.498.378
1.738.009
-1.107.374
857
932.261
714.642

15.318.467
15.276.361
4.279.920
8.769.437
2.227.004
42.106
42.106
--

Valor de
mercado

Valor de
custo

Total
Marcação a
mercado

Valor de
mercado

31.12.2012
Total

8  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - IFD

(133.584)
106.926

774

927.296
1.072.596
179
6.960
15.784
(283)
865.202
149.449
35.305
(145.300)
2.470
(1.478)
-(121.311)
14
647
242

173.391
173.307
79
147.449
25.779
84
84
--

Marcação a
mercado

R$ mil
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--

--

--

--

--

--

Letras Financeiras do Tesouro

Notas do Tesouro Nacional

Títulos da Dívida Externa Brasileira

Títulos Privados

Debêntures

Outros

293.400

--

Total

--

Títulos Públicos

Sem vencimento

3Títulos Mantidos até o Vencimento

Vencimento em Dias

4.161.823

--

--

--

--

--

--

--

--

0 a 30

18.686.243

--

--

--

--

--

70.741

70.741

70.741

31 a 180

Valor de Mercado

11.534.368

--

--

--

68.770

--

83.835

152.605

152.605

181 a 360

91.677.321

174.129

21.007.836

21.181.965

--

--

--

--

21.181.965

Acima de 360

31.12.2013

127.635.354

303.955

21.404.623

21.708.578

69.338

--

154.740

224.078

21.932.656

Valor de custo

BBBanco Múltiplo

126.353.155

174.129

21.007.836

21.181.965

68.770

--

154.576

223.346

21.405.311

(1.282.199)

(129.826)

(396.787)

(526.613)

(568)

--

(164)

(732)

(527.345)

99.812.178

289.006

--

289.006

94.534

26.842

4.123.983

4.245.359

4.534.365

100.806.938

177.792

--

177.792

101.139

26.643

4.122.864

4.250.646

4.428.438

Valor de
mercado

Valor de
custo

Total
Marcação a
mercado

Valor de
mercado

31.12.2012
Total

994.760

(111.214)

--

(111.214)

6.605

(199)

(1.119)

5.287

(105.927)

Marcação a
mercado

R$ mil
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--

Vinculados à prestação de garantias

3  Títulos mantidos até o vencimento

2  Títulos disponíveis para venda

1  Títulos para negociação

Por Categoria

0 a 30

--

293.400

--

293.400

223.346

25.644.613

8.514.475

34.382.434

1.410.570

15

5.697.577

4.426.206

11.534.368

181 a 360

8.163

36.924.207

8.049.749

44.982.119

A vencer entre
1 e 5 anos

21.008.580

20.837.115

28.939

41.874.634

5.172.078

28

65.236.569

57.226.679

127.635.354

Valor de custo

165.222

4.655.346

--

4.820.568

A vencer após 10
anos

BBBanco Múltiplo

A vencer entre
5 e 10 anos

31.12.2013

1.354.668

--

49.620.972

40.701.681

91.677.321

Acima de 360

31.12.2013

Valor de Mercado

2.098.260

--

9.461.682

7.126.301

18.686.243

A vencer em
até um ano

309.134

--

--

3.852.689

31 a 180

Valor de Mercado

4.161.823

Sem vencimento

--

Vinculados ao Banco Central

Vencimento em Anos

--

293.400

Vinculados a compromissos de recompra

293.400

Carteira própria

Sem vencimento

Por Carteira

Vencimento em Dias

BBBanco Múltiplo

21.932.656

88.903.673

16.799.025

127.635.354

3.541.934

51.490

41.870.650

54.348.104

99.812.178

21.405.311

88.354.681

16.593.163

126.353.155

Valor de mercado

Total

554

(13)

(456.338)

(826.402)

(1.282.199)

Valor de
custo

5.172.632

15

64.780.231

56.400.277

126.353.155

4.534.365

79.959.346

15.318.467

99.812.178

Valor de
custo

R$ mil

136

(31)

326.280

668.375

994.760

Marcação a
mercado

4.428.438

80.886.642

15.491.858

100.806.938

Valor de mercado

Total

31.12.2012

3.542.070

51.459

42.196.930

55.016.479

100.806.938

Valor de
mercado

Valor de custo

Total
Marcação a
mercado

Valor de
mercado

31.12.2012
Total

R$ mil
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R$ mil
BBBanco Múltiplo
31.12.2013

31.12.2012

Valor Contábil

Valor Contábil

Circulante

Não circulante

Total

Circulante

Não circulante

Total

Por Carteira

42.755.253

84.125.247

126.880.500

37.949.042

62.963.823

100.912.865

Carteira própria

22.124.613

34.640.059

56.764.672

21.520.600

33.602.337

55.122.937

Vinculados a compromissos de recompra

16.794.521

48.148.592

64.943.113

15.598.409

26.597.913

42.196.322

15

--

15

16

51.443

51.459

3.836.104

1.336.596

5.172.700

830.017

2.712.130

3.542.147

Vinculados ao Banco Central
Vinculados à prestação de garantias

R$ mil
BBBanco Múltiplo
31.12.2013

31.12.2012

Por Categoria
Títulos para negociação

16.593.163

13%

15.491.858

15%

Títulos disponíveis para venda

88.354.681

70%

80.886.642

80%

Títulos mantidos até o vencimento

21.932.656

17%

4.534.365

5%

126.880.500

100%

100.912.865

100%

Valor contábil da carteira
Marcação a mercado da categoria 3
Valor de mercado da carteira

(527.345)

(105.927)

126.353.155

100.806.938

52
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Notas do Tesouro Nacional

Títulos da Dívida Agrária

Títulos da Dívida Externa Brasileira

Títulos de governos estrangeiros

153.630

--

Letras Financeiras

Outros

520

--

Eurobonds

13.133

--

104.628

--

Certificados de depósito bancário

7.243

115.011

--

1.451.216

Cotas de fundos de investimentos

--

--

87.117

327.652

9.766.497

302.317

--

23

2.434.983

3.267.070

513

15.771.403

16.099.055

0 a 30

324.611

--

15.132

825.712

20.250

--

--

99.264

342.408

1.627.377

209.572

26.006

--

402

9.443

2.457.108

714.034

3.416.565

5.043.942

31 a 180

Valor de Mercado

Cédulas de produto rural-commodities

1.473.798

--

1.997

3.080.641

Ações

Notas promissórias

Debêntures

Títulos Privados

13.902

--

Letras do Tesouro Nacional

Outros

--

13.920

3.094.561

Sem vencimento

Letras Financeiras do Tesouro

Títulos Públicos

1  Títulos para Negociação

Vencimento em Dias

564.973

82.269

--

210.670

19.718

37.223

--

42.055

38.947

995.855

4.476

261

1.626

4.116

832.701

2.989.619

1.626.070

5.458.869

6.454.724

181 a 360

31.12.2013

6.604.821

197.088

141.297

251.544

44.278

518.191

--

--

5.065.666

12.822.885

134.192

234.632

80.070

108.510

11.272.058

24.202.775

4.972.728

41.004.965

53.827.850

Acima
de 360

7.664.838

279.227

158.314

1.385.609

94.421

2.093.885

1.459.735

140.500

5.575.675

18.852.204

10.100.681

505.191

83.809

113.051

15.055.878

33.824.635

7.296.888

66.980.133

85.832.337

Valor de
custo

BBConsolidado

7.661.168

279.357

156.949

1.392.554

91.489

2.121.641

1.473.798

141.319

5.536.135

18.854.410

10.128.639

563.234

81.696

113.051

14.549.185

32.916.572

7.313.345

65.665.722

84.520.132

Valor de
mercado

Total

(3.670)

130

(1.365)

6.945

(2.932)

27.756

14.063

819

(39.540)

2.206

27.958

58.043

(2.113)

--

(506.693)

(908.063)

16.457

(1.314.411)

(1.312.205)

Marcação a
mercado

4.553.194

4.563.879

216.410

193.932

193.235
216.294

2.032.971

185.495

3.194.118

1.997.674

122.772

5.193.167

17.700.418

3.401.850

604.805

92.265

124.456

18.767.769

23.162.309

10.857.445

57.010.899

74.711.317

Valor de
mercado

Total

2.025.777

182.332

3.127.306

1.944.733

122.772

5.085.316

17.450.959

3.436.915

557.993

92.731

124.457

17.322.364

22.556.667

10.859.168

54.950.295

72.401.254

Valor de
custo

31.12.2012

53

10.685

116

697

7.194

3.163

66.812

52.941

--

107.851

249.459

(35.065)

46.812

(466)

(1)

1.445.405

605.642

(1.723)

2.060.604

2.310.063

Marcação a
mercado

R$ mil
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3  Títulos Mantidos até o Vencimento
Títulos Públicos
Letras Financeiras do Tesouro
Notas do Tesouro Nacional
Letras do Tesouro Nacional
Títulos da Dívida Agrária
Títulos da Dívida Externa Brasileira
Títulos Privados
Debêntures
Cotas de fundos de investimento
Certificados de depósito bancário
Eurobonds
Outros
Total

2 - Títulos Disponíveis para Venda
Títulos Públicos
Letras Financeiras do Tesouro
Letras do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional
Títulos da Dívida Agrária
Títulos da Dívida Externa Brasileira
Títulos de governos estrangeiros
Outros
Títulos Privados
Debêntures
Notas promissórias
Cédulas de crédito bancário
Cotas de fundos de investimentos
Ações
Cédulas de produto rural commodities
Certificados de depósito bancário
Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio
Letras Financeiras
Eurobonds
Outros

Vencimento em Dias

-------------4.086.867

992.306
53.875
------53.875
938.431
---321.990
613.180
-----3.261

Sem
vencimento

602.095
498.288
-447.319
50.969
--103.807
-1.824
101.983
--19.785.281

3.084.131
1.650.399
-1.434.461
213.877
2.061
---1.433.732
817.252
144.440
-157
-157.903
309.134
---4.846

0 a 30

242.134
200.937
70.741
-130.196
--41.197
--41.197
--21.882.623

16.596.547
11.963.873
9.691.194
1.502.103
-953
-769.623
-4.632.674
1.371.651
1.006.827
-237
-432.259
2.163
-1.759.516
2
60.019

31 a 180

Valor de Mercado

990.340
990.340
83.835
300.569
537.166
-68.770
------18.158.423

10.713.359
8.358.311
4.244.341
3.870.737
200.103
4.269
38.861
--2.355.048
1.337.064
--282.464
-416.234
--235.080
-84.206

181 a 360

Acima
de 360

13.839.362
13.490.829
12.889
11.603.706
1.874.234
--348.533
18.444
-147.501
8.182
174.406
137.393.195

69.725.983
29.306.105
10.822.815
5.371.977
4.491.218
11.947
3.799.784
4.189.357
619.007
40.419.878
32.852.435
-61.219
2.403.257
-86.068
34.092
29.510
1.599.893
-3.353.404

31.12.2013

14.785.616
14.161.634
167.629
11.329.750
2.594.917
-69.338
623.982
19.063
1.824
290.681
8.182
304.232
202.523.280

101.905.327
52.114.457
24.751.356
12.468.676
5.440.116
19.366
3.696.909
5.069.424
668.610
49.790.870
36.058.042
1.149.427
60.455
3.288.252
648.007
1.094.295
345.134
28.775
3.583.928
-3.534.555

Valor de
custo

BBConsolidado

15.673.931
15.180.394
167.465
12.351.594
2.592.565
-68.770
493.537
18.444
1.824
290.681
8.182
174.406
201.306.389

101.112.326
51.332.563
24.758.350
12.179.278
4.905.198
19.230
3.838.645
4.958.980
672.882
49.779.763
36.378.402
1.151.267
61.219
3.008.105
613.180
1.092.464
345.389
29.510
3.594.489
2
3.505.736

Valor de
mercado

Total

888.315
1.018.760
(164)
1.021.844
(2.352)
-(568)
(130.445)
(619)
---(129.826)
(1.216.891)

(793.001)
(781.894)
6.994
(289.398)
(534.918)
(136)
141.736
(110.444)
4.272
(11.107)
320.360
1.840
764
(280.147)
(34.827)
(1.831)
255
735
10.561
2
(28.819)

Marcação a
mercado

12.909.853
12.440.041
4.129.837
7.520.837
694.825
7
94.535
469.812
17.282
-163.523
-289.007
179.217.622

93.906.515
54.534.638
28.111.273
12.525.695
5.856.605
22.928
2.997.832
4.430.206
590.099
39.371.877
27.072.620
1.966.340
-2.405.101
769.166
1.106.304
744.097
43.082
2.218.730
445.278
2.601.159

Valor de
custo

12.952.681
12.592.677
4.128.722
7.664.956
697.851
7
101.141
360.004
18.690
-163.522
-177.792
182.985.415

95.321.417
55.915.034
28.111.452
12.611.058
6.008.286
23.633
3.924.791
4.583.303
652.511
39.406.383
27.110.736
1.964.866
-2.436.408
770.339
1.107.055
744.378
43.856
2.085.117
450.593
2.693.035

Valor de
mercado

Total

31.12.2012
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42.828
152.636
(1.115)
144.119
3.026
-6.606
(109.808)
1.408
-(1)
-(111.215)
3.767.793

1.414.902
1.380.396
179
85.363
151.681
705
926.959
153.097
62.412
34.506
38.116
(1.474)
-31.307
1.173
751
281
774
(133.613)
5.315
91.876

Marcação a
mercado

R$ mil
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---

Provisão para desvalorizações de títulos livres

3  Títulos mantidos até o vencimento
--

992.305

3.094.562

1  Títulos para negociação

2  Títulos disponíveis para venda

4.086.867

Por Categoria

Sem vencimento

--

Vinculados à prestação de garantias

Vencimento em Anos

--

Vinculados ao Banco Central

4.086.867

Vinculados a compromissos de recompra

4.086.867

Carteira própria

Sem vencimento

Por Carteira

Vencimento em Dias

1.834.569

30.394.037

27.597.721

59.826.327

A vencer em até um
ano

--

309.134

--

552.272

18.923.875

19.785.281

6.240.816

42.189.557

46.930.982

95.361.355

A vencer entre 1 e 5
anos

Acima
de 360

--

6.828.318

28

74.098.631

121.596.303

202.523.280

Valor de custo

854.163

21.970.837

4.798.041

27.623.041

A vencer entre 5 e 10
anos

6.744.383

5.565.590

2.098.826

14.408.799

A vencer após 10
anos

BBConsolidado

(35.751)

2.915.196

--

55.873.316

78.640.434

137.393.195

31.12.2013

--

1.414.422

15

7.321.116

9.422.870

18.158.423

181 a 360

Valor de Mercado

--

2.121.353

--

9.713.236

10.048.034

21.882.623

31 a 180

Valor de Mercado
0 a 30

31.12.2013

BBConsolidado

14.785.616

101.905.327

85.832.337

202.523.280

15.673.931

101.112.326

84.520.132

201.306.389

--

5.773.055

51.490

48.913.095

124.479.982

179.217.622

Valor de custo

Valor de mercado

Total

(35.751)

(68.213)

(13)

(638.691)

(474.223)

(1.216.891)

Marcação a
mercado

Valor de
custo

(35.751)

6.760.105

15

73.459.940

121.122.080

201.306.389

Valor de
mercado

Total

R$ mil

(1.635)

23.703

(31)

585.241

3.160.515

3.767.793

Marcação a
mercado

12.909.853

93.906.515

72.401.254

179.217.622

55

12.952.681

95.321.417

74.711.317

182.985.415

Valor de
Valor de mercado
custo

Total

31.12.2012

(1.635)

5.796.758

51.459

49.498.336

127.640.497

182.985.415

Valor de
mercado

Total

31.12.2012

R$ mil
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R$ mil
BB-Consolidado

Circulante
Por Carteira

31.12.2013

31.12.2012

Valor contábil

Valor contábil

Não circulante

Total

Circulante

Não circulante

Total

113.257.935

87.160.139

200.418.074

58.896.368

124.046.219

182.942.587

Carteira própria

88.429.987

38.688.797

127.118.784

40.160.278

87.403.656

127.563.934

Vinculados a compromissos de recompra

20.334.621

46.240.231

66.574.852

17.298.906

32.233.089

49.531.995

15

--

15

16

51.443

51.459

4.493.312

2.266.862

6.760.174

1.437.168

4.359.666

5.796.834

--

(35.751)

(35.751)

--

(1.635)

(1.635)

Vinculados ao Banco Central
Vinculados à prestação de garantias
Provisão para desvalorizações de títulos
livres

R$ mil
BB-Consolidado
31.12.2013

31.12.2012

Por Categoria
1-Títulos para negociação
2-Títulos disponíveis para venda
3-Títulos mantidos até o vencimento
Valor contábil da carteira

84.520.132

42%

74.711.317

41%

101.112.326

51%

95.321.417

52%

14.785.616

7%

12.909.853

7%

200.418.074

100%

182.942.587

100%

Marcação a mercado da categoria 3
Valor de mercado da carteira

888.315

42.828

201.306.389

182.985.415

b) Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 7.b)

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

10.114.151

18.333.200

16.021.749

9.475.829

17.006.973

15.258.520

Títulos de renda fixa

5.655.217

9.464.940

8.475.403

5.669.010

10.321.269

10.829.235

Títulos de renda variável

1.465.463

2.954.056

1.645.826

1.624.504

2.986.701

1.894.293

17.234.831

30.752.196

26.142.978

16.769.343

30.314.943

27.982.048

Total

c) Reclassificação de Títulos e Valores Mobiliários
Em 31 de dezembro de 2013, o Banco Votorantim reclassificou títulos de Letras do Tesouro Nacional, com valor de
mercado de R$ 1.900.798 mil, e títulos de Notas do Tesouro Nacional, com valor de mercado de R$ 198.958 mil,
passando da categoria Títulos disponíveis para venda para a categoria Mantidos até o vencimento, em
decorrência da revisão da intenção da Administração sobre os respectivos títulos. A reclassificação destes títulos
não gera impactos no Resultado e no Patrimônio Líquido na respectiva data-base.

d) Instrumentos Financeiros Derivativos  IFD
O Banco do Brasil se utiliza de Instrumentos Financeiros Derivativos para gerenciar, de forma consolidada, suas
posições e atender às necessidades dos seus clientes, classificando as posições próprias em destinadas a hedge
(de risco de mercado e de risco de fluxo de caixa) e negociação, ambas com limites e alçadas no Banco. A
estratégia de hedge das posições patrimoniais está em consonância com as análises macroeconômicas e é
aprovada pelo Conselho Diretor.
No mercado de opções, as posições ativas ou compradas têm o Banco como titular, enquanto que as posições
passivas ou vendidas têm o Banco como lançador.
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Os modelos utilizados no gerenciamento dos riscos com derivativos são revistos periodicamente e as tomadas de
decisões observam a melhor relação risco/retorno, estimando possíveis perdas com base na análise de cenários
macroeconômicos.
O Banco conta com ferramentas e sistemas adequados ao gerenciamento dos Instrumentos Financeiros Derivativos.
A negociação de novos derivativos, padronizados ou não, é condicionada à prévia análise de risco.
A avaliação do risco das subsidiárias é feita individualmente e o gerenciamento de forma consolidada.
O Banco utiliza metodologias estatísticas e simulação para mensurar os riscos de suas posições, inclusive em
derivativos, utilizando modelos de valor em risco, de sensibilidade e análise de estresse.

Riscos
Os principais riscos, inerentes aos Instrumentos Financeiros Derivativos, decorrentes dos negócios do Banco e de
suas subsidiárias são os de crédito, de mercado, de liquidez e operacional.
Risco de crédito se traduz pela exposição a perdas no caso de inadimplência de uma contraparte no cumprimento
de sua parte na operação. A exposição ao risco de crédito nos contratos futuros é minimizada devido à liquidação
diária em dinheiro. Os contratos de swaps, registrados na Cetip, estão sujeitos ao risco de crédito caso a contraparte
não tenha capacidade ou disposição para cumprir suas obrigações contratuais, enquanto que os contratos de swaps
registrados na BM&FBovespa não estão sujeitos ao mesmo risco, tendo em vista que as operações do Banco nessa
bolsa possuem a mesma como garantidora.
A exposição de crédito em swap totalizou R$ 546.642 mil (R$ 683.971 mil em 31.12.2012).
Risco de mercado é a possibilidade de perdas causadas por mudanças no comportamento das taxas de juros e de
câmbio nos preços de ações e de commodities.
Risco de liquidez de mercado é a possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em
tempo razoável e sem perda significativa de valor, devido ao tamanho da transação em relação ao volume via de
regra negociado.
Risco operacional denota a probabilidade de perdas financeiras decorrentes de falhas ou inadequação de pessoas,
processos e sistemas, ou de fatores, tais como catástrofes ou atividades criminosas.
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Índice

(1) Swap cambial com ajuste periódico.

15.685

5.164.438

Termo de moeda

Termo de mercadoria

5.180.123

Posição Passiva

8.735

7.171.743

Termo de mercadoria

7.180.478

Termo de moeda

235.047

14.696

1.999.704

Posição Ativa

Operações a Termo

SCC (1)

Commodities

Libor

290.023

--

T-Note

Cupom cambial

417.955

8.323.242

11.280.667

--

4.694

152.679

--

3.304.942

135.893

3.598.208

Valor de
referência

Moedas

DI

Compromissos de
Venda

SCC (1)

Commodities

Cupom cambial

Índice

Moedas

DI

Compromissos de
Compra

Contratos de Futuros

Por Indexador

(2.706)

(313.479)

(316.185)

940

183.878

184.818

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Valor de custo

31.12.2013

(4.285)

(138.217)

(142.502)

2.091

256.971

259.062

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Valor de
mercado

21.252

5.012.151

5.033.403

23.437

4.932.949

4.956.386

--

48.076

775.919

391.527

5.661

--

519.964

6.083.688

7.824.835

--

6.123

130.879

--

9.009.438

3.151.687

12.298.127

Valor de
referência

BB-Banco Múltiplo

Composição da Carteira de Derivativos por Indexador

(2.686)

(251.465)

(254.151)

1.263

125.674

126.937

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Valor de custo

31.12.2012

(3.509)

(108.742)

(112.251)

744

144.173

144.917

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Valor de
mercado

15.685

5.177.288

5.192.973

8.735

7.178.359

7.187.094

235.047

21.533

1.999.704

12.887.888

--

--

1.218.356

27.762.473

44.125.001

--

9.454

5.692.290

47.973

4.139.017

2.713.399

12.602.133

Valor de
referência

(2.706)

(338.443)

(341.149)

940

203.403

204.343

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Valor de custo

31.12.2013

(4.284)

(163.579)

(167.863)

2.091

276.778

278.869

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Valor de
mercado

21.252

5.032.598

5.053.850

23.440

4.953.396

4.976.836

101.730

69.416

775.919

7.264.532

11.918

172.242

2.717.229

35.202.008

46.314.994

102.097

21.055

7.219.578

129.028

10.122.399

8.235.604

25.829.761

Valor de
referência

BB-Consolidado

(2.686)

(271.912)

(274.598)

1.268

146.121

147.389

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Valor de custo

31.12.2012

58

(3.509)

(129.612)

(133.121)

748

164.720

165.468

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Valor de
mercado

R$ mil
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31.12.2013

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Opções flexíveis

Ações

Outros

De Venda  Posição
Comprada

Moeda estrangeira

Índice DI

Opções flexíveis

Ações

Commodities

Outros

(402.018)

(75)

(401.943)

--

--

--

--

1.081

23.661.199

--

--

--

--

Opções flexíveis

Ações

Commodities

Outros

(23.111.317)

(3.471)

(23.105.697)

--

--

--

(2.149)

--

215.487

23.661.199

--

--

--

57.924

--

Índice DI

Opções flexíveis

Ações

Outros

Commodities

Pré-fixados

Moeda estrangeira

23.934.610

De Venda  Posição
Vendida

Pré-fixados

Moeda estrangeira

23.662.280

De Compra  Posição
Vendida

3.471

215.487

--

3.471

215.487

Valor de custo

Moeda estrangeira

Valor de
referência

De Compra -Posição
Comprada

Contratos de Opções

Por Indexador

--

(2.203)

--

--

--

(22.928.960)

(1.509)

(22.932.672)

--

--

--

--

(747.663)

(19)

(747.682)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.452

1.452

Valor de
mercado

--

361.254

--

--

--

1.318.001

7.152

1.686.407

--

539

--

--

1.318.001

6.362

1.324.902

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Valor de
referência

BB-Banco Múltiplo
31.12.2012

--

(8.834)

--

--

--

(1.138.412)

(123)

(1.147.369)

--

(78)

--

--

(70.214)

(369)

(70.661)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Valor de custo

--

(2.954)

--

--

--

(1.107.964)

(161)

(1.111.079)

--

(15)

--

--

(198.033)

(71)

(198.119)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Valor de
mercado

--

57.924

136.001

145.556

1.962.750

2.344.824

1.120.449

5.767.504

--

--

16.700

542.298

2.344.824

1.436.456

4.340.278

26.500

--

219.600

74.561

1.964.000

586.075

2.870.736

--

86.000

261.716

1.760.949

2.108.665

Valor de
referência

31.12.2013

--

(2.149)

(4.147)

(4.940)

(102)

(2.015.367)

(7.385)

(2.034.090)

--

--

(456)

(71.235)

(102.193)

(15.916)

(189.800)

1.911

--

7.366

1.447

247

2.515

13.486

--

1.196

20.292

21.730

43.218

Valor de custo

--

(2.203)

(2.728)

(3.418)

--

(1.947.447)

(2.110)

(1.957.906)

--

--

(154)

(59.763)

(323.495)

(33.160)

(416.572)

1.493

--

6.090

539

--

451

8.573

--

1.117

21.463

30.577

53.157

Valor de
mercado

5.500

361.807

254.050

153.404

7.299.000

1.318.001

1.665.321

11.057.083

17.165

539

259.250

392.478

1.318.001

3.361.794

5.349.227

5.200

243

330.249

96.040

7.300.000

1.576.416

9.308.148

32.166

83.000

127.284

2.374.145

2.616.595

Valor de
referência

BB-Consolidado
31.12.2012

(61)

(8.874)

(6.664)

(6.145)

(4.674)

(1.138.412)

(7.596)

(1.172.426)

(981)

(78)

(6.444)

(42.450)

(70.214)

(38.546)

(158.713)

25

3

6.570

2.583

5.051

3.773

18.005

15.811

2.471

8.918

27.799

54.999

Valor de custo

59

(36)

(2.980)

(4.751)

(1.813)

(7.019)

(1.107.965)

(12.594)

(1.137.158)

(1.226)

(15)

(6.857)

(44.400)

(198.032)

(17.792)

(268.322)

15

4

5.890

3.386

7.763

8.223

25.281

16.981

2.419

5.066

10.576

35.042

Valor de
mercado

R$ mil
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27.694

500.834

91.597

1.052

--

--

(427.171)

(1.186)

(318.128)

8.872.143

22.338.834

5.100

--

--

--

9.090.618

141.346

7.332.449

1.086.087

IPCA

IGPM

Commodities

Outros

Moeda estrangeira

Pré-fixado

--

--

--

--

--

--

--

--

IGPM

IPCA

Libor

Commodities

Outros

Moeda estrangeira

Posição Passiva

Moeda estrangeira

5.297.622

3.883.044

Outros Instrumentos Financeiros Derivativos
Posição Ativa

--

--

TR

(88.006)

31.628

--

--

1.540

(109.397)

530.736

TMS

DI

Posição Passiva

Pré-fixado

Moeda estrangeira

--

621.177

Valor de custo

31.12.2013

353.692

Valor de
referência

31.569.769

DI

Posição Ativa

Contratos de Swaps

Por Indexador

(95.078)

36.067

--

--

--

--

--

--

(5.215)

(122.638)

(443.985)

(2.480)

(574.318)

--

--

--

1.271

96.788

566.498

27.367

691.924

Valor de
mercado

3.353.018

5.449.357

--

--

--

--

--

7.538

--

3.546.697

2.940.202

2.879.964

9.374.401

--

--

--

32.998

3.122.623

3.866.850

3.586.875

10.609.346

Valor de
referência

BB-Banco Múltiplo

(57.912)

60.598

--

--

--

--

--

(188)

--

(186.206)

(181.162)

(51.334)

(418.890)

--

--

--

2.671

70.498

28.909

84.766

186.844

Valor de custo

31.12.2012

(68.325)

66.581

--

--

--

--

--

(125)

--

(352.956)

(274.150)

(51.989)

(679.220)

--

--

--

5.232

168.792

93.639

85.664

353.327

Valor de
mercado

8.169.623

5.119.037

33.662

--

191.916

1.807.744

166.000

3.933

530.736

1.752.844

8.178.170

2.608.350

15.273.355

116.062

477

256.575

1.303.815

22.441.253

10.079.132

3.099.199

37.296.513

Valor de
referência

(88.689)

27.583

(2.757)

--

(8.828)

(195.531)

(46.675)

(1.083)

1.540

(147.743)

(297.589)

(31.912)

(730.578)

28.188

--

52.692

68.538

95.822

551.663

70.401

867.304

Valor de custo

31.12.2013

(193.925)

142.927

(2.451)

--

(12.277)

(205.856)

(56.058)

(1.215)

(5.215)

(168.349)

(441.226)

(62.593)

(955.240)

43.358

16

60.929

60.401

102.722

653.261

115.476

1.036.163

Valor de
mercado

4.613.640

8.251.772

69.784

369

--

3.323.836

266.650

13.490

--

5.446.677

3.558.735

3.035.137

15.714.678

444.749

1.246

394.552

2.564.763

4.740.658

5.932.540

4.341.764

18.420.272

Valor de
referência

BB-Consolidado

(58.263)

51.583

(816)

(4)

--

(150.303)

(50.081)

(1.297)

--

(217.599)

(115.185)

(65.814)

(601.099)

27.953

4

59.514

53.472

90.318

293.855

126.744

651.860

Valor de custo

31.12.2012

60

(618.265)

126.618

(2.654)

(10)

--

(460.973)

(88.323)

(1.769)

--

(442.458)

(217.616)

(64.510)

(1.278.313)

30.350

161

110.472

244.207

196.447

344.943

128.608

1.055.188

Valor de
mercado

R$ mil
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4.664.025

3.482.967

--

6.296.890

2.464.691

7.534.654

6.063.818

31 a 180

BB-Banco Múltiplo

900.690

--

3.417.212

2.402.181

2.102.472

2.063.282

132.984

--

7.672.609

--

965.809

6.443.416

181 a 360 Acima de 360

9.180.666

--

40.660.387

47.812.377

12.360.601

14.878.875

31.12.2013

8.802.375

--

19.983.747

3.011.309

9.989.789

20.122.962

31.12.2012

6.647.114

1.953

23.691.623

7.141.875

1.759.834

4.860.281

0 a 30

4.898.664

95.656

7.408.079

4.963.558

7.551.952

13.573.584

31 a 180

1.402.854

21.475

4.986.004

2.587.299

2.102.472

9.818.367

340.028

339.680

16.484.162

394.451

965.809

28.474.902

Acima de 360

BB-Consolidado
181 a 360

13.288.660

458.764

52.569.868

15.087.183

12.380.067

56.727.134

31.12.2013

12.865.412

1.917.836

34.134.950

28.331.053

10.030.686

72.144.755

31.12.2012

R$ mil

--

1.999.704

12.879.171

12.360.601

--

--

Termo

Swaps de créditos  derivativos com bancos

Posição Passiva  Risco Recebido

Swaps de créditos  derivativos com bancos

Posição Ativa  Risco Transferido

5.493.995

35.166.392

--

--

--

Swap

31.12.2013
Valor de
referência

5.121.703

42.632.749

57.925

Opções

Composição da Carteira de Derivativos de Crédito

Cliente

Instituições financeiras

Balcão

BM&FBovespa

Futuros

BB-Banco Múltiplo

--

--

Valor de
mercado

31.12.2012

--

1.999.704

54.727.430

Futuros

--

--

Valor de
referência

BB-Banco Múltiplo

--

9.180.666

--

Outros

--

--

Valor de
mercado

12.360.601

19.466

--

Termo

18.278

Opções

251.830

206.934

Valor de
referência

31.12.2013

1.616.152

--

Swap

(2.904)

967

Valor de
mercado

354.558

1.563.278

Valor de
referência

31.12.2012

--

458.764

--

Derivativos
de crédito

BB-Consolidado

9.244.038

43.325.830

BB-Consolidado

13.452.753

Composição da Carteira de Derivativos por valor referencial, local de negociação e contraparte (31.12.2013)

61

(4.303)

6.983

Valor de
mercado

R$ mil

2.768.879

10.519.781

--

Outros

R$ mil

(1) Referem-se, essencialmente, a contratos a termo de moeda sem entrega física, apenas com liquidação financeira (Non Deliverable Foward). O NDF é operado em mercado de balcão e tem como objeto a taxa de câmbio de
uma determinada moeda.

Outros (1)

--

23.273.676

Contratos de swaps

Derivativos de crédito

42.945.505

Contratos de opções

308.359

1.757.666

Contratos a termo

0 a 30

Contratos futuros

Vencimento em Dias

Composição da Carteira de Derivativos por vencimento (valor referencial)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

A carteira de derivativos de crédito é composta exclusivamente de operações de compra e venda realizadas pelo
Banco Votorantim. Atualmente é composta por clientes cujo risco é classificado como grau de investimento e, como
contraparte, figuram os principais líderes internacionais de mercado destas operações. Para a venda de proteção é
aprovado limite de crédito, tanto para o cliente risco quanto para a contraparte, conforme as alçadas e fóruns dos
comitês de crédito. Aloca-se limite de crédito para o cliente risco pelo valor de referência (notional) do derivativo,
considerando os valores depositados em garantia.
Para a compra de proteção, opera-se em carteira de trading com cliente risco soberano, principalmente da República
Federativa do Brasil. Nesse caso, considera-se a exposição potencial futura para alocar limite da contraparte. A
carteira de derivativos de crédito não gerou impactos nos Ativos Ponderados pelo Risco, referentes à exposição pelo
risco de crédito (RWACAPD), para apuração do Índice de Basileia do Banco, uma vez que as informações do Banco
Votorantim deixaram de ser incluídas no cálculo, conforme determinação do Bacen (Nota 29.f).

Composição da Margem Dada em Garantia de Operações com Instrumentos Financeiros
Derivativos
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Letras Financeiras do Tesouro

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

924.907

1.638.888

935.737

1.682.541

Notas do Tesouro Nacional

--

--

974.615

822.035

Letras do Tesouro Nacional

--

--

372.270

904.178

Títulos de governos estrangeiros

--

--

11.712

240.922

Eurobonds

--

--

--

56.196

Outros

--

--

191.651

187.703

924.907

1.638.888

2.485.985

3.893.575

Total

62

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

Composição da Carteira de Derivativos Designados para Hedge
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

343.552

387.089

4.075.360

5.663.119

--

--

3.595.161

3.811.931

343.552

387.089

480.199

1.851.188

Passivo

--

--

17.665.374

23.334.672

Futuro

--

--

17.665.374

21.277.102

Swap

--

--

--

2.057.570

Ativo

--

--

16.926.492

25.125.015

Operações de crédito

--

--

15.822.393

22.023.528

Títulos e valores mobiliários

--

--

640.999

2.173.596

Operações de arrendamento mercantil

--

--

463.100

927.891

Hedge de Risco de Mercado
Instrumentos de Hedge
Ativo
Futuro
Swap

Itens Objeto de Hedge

Investimentos externos

--

Outros ativos

--

--

--

--

--

Passivo

342.150

387.261

3.719.542

5.014.884

Outros passivos

342.150

387.261

3.719.542

5.014.884

Passivo

--

--

300.422

275.376

Empréstimo - Bonds (Principal)

--

--

300.422

275.376

Ativo

--

--

199.417

181.760

Investimentos Externos

--

--

199.417

181.760

Hedge de Fluxo de Caixa
Instrumentos de Hedge

Itens Objeto de Hedge

O Banco, para se proteger de eventuais oscilações nas taxas de juros e de câmbio dos seus instrumentos
financeiros, contratou operações de derivativos para compensar os riscos decorrentes das exposições às variações
no valor de mercado. As operações de hedge foram avaliadas como efetivas, de acordo com o estabelecido na
Circular Bacen n.° 3.082/2002, cuja comprovação da efetividade do hedge corresponde ao intervalo de 80% a 125%.

Ganhos e perdas no resultado dos instrumentos de hedge e dos objetos de hedge
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

Perdas dos itens objeto de hedge

--

--

(36.253)

(1.520.258)

(2.671.409)

(2.682.508)

Ganhos dos instrumentos de hedge

--

--

18.932

1.504.081

2.676.929

2.659.181

Efeito Líquido

--

--

(17.321)

(16.177)

5.520

(23.327)

Ganhos dos itens objeto de hedge

21.827

21.827

--

1.950.329

2.500.922

2.991.249

Perda dos instrumentos de hedge

(10.202)

(10.202)

(10.351)

(1.954.215)

(2.501.797)

(2.947.269)

11.625

11.625

(10.351)

(3.886)

(875)

43.980

Efeito Líquido

63

309.047

Contratos de swaps

Total

Outros instrumentos financeiros derivativos
(24.162.216)

(90.676)

--

(254.053)

Contratos de swaps

Derivativos de crédito

(137.133)
(23.680.354)

Mercado de opções

553.182

32.472

Operações de termo

Passivo

Total

Outros instrumentos financeiros derivativos

--

1.452

Mercado de opções

Derivativos de crédito

210.211

Operações de termo

Ativo

Circulante

(330.036)

(4.402)

--

(320.265)

--

(5.369)

435.323

3.595

--

382.877

--

48.851

Não circulante

31.12.2013

BB-Banco Múltiplo

(646.621)

(65.313)

--

(296.216)

(184.542)

(100.550)

308.862

65.898

--

113.429

--

129.535

Circulante

(1.522.373)

(3.012)

--

(383.004)

(1.124.656)

(11.701)

255.963

683

--

239.898

--

15.382

Não circulante

31.12.2012

Instrumentos Financeiros Derivativos Segregados em Circulante e Não Circulante

(2.977.391)

(188.855)

(2.904)

(289.410)

(2.333.728)

(162.494)

655.499

111.691

895

272.096

40.859

229.958

Circulante

(717.019)

(5.070)

--

(665.830)

(40.750)

(5.369)

865.157

31.236

72

764.067

20.871

48.911

Não circulante

31.12.2013

BB-Consolidado

(1.325.523)

(613.521)

(4.303)

(326.893)

(259.585)

(121.221)

551.245

94.397

6.983

239.819

60.167

149.879

Circulante

64

(2.113.959)

(4.744)

--

(951.420)

(1.145.895)

(11.900)

863.335

32.221

--

815.369

156

15.589

Não circulante

31.12.2012

R$ mil
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e) Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
2º Sem/2013

Exerc/2013

BB-Consolidado
Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012
(114.805)

Swap

4.798

267.774

(46.771)

73.425

502.090

Termo

45.966

101.223

158.167

242.533

304.996

165.754

(1.021.638)

(1.461.125)

(130.375)

(88.436)

(110.351)

(99.060)

(2.638)

131.193

(333.390)

31.593

517.372

(1.220.599)

--

--

--

2.158

2.810

18.575

(20.529)

(101.545)

(129.940)

4.585

(60.586)

(184.350)

(994.041)

(1.062.480)

(482.309)

265.858

1.156.331

(1.434.485)

Opções
Futuro
Derivativos de crédito
Outros
Total

9  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
a) Créditos Vinculados
R$ mil
BB-Consolidado

BB-Banco Múltiplo
31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

90.682.209

79.509.305

90.746.096

80.097.865

Exigibilidade adicional sobre depósitos

26.218.854

27.451.495

26.218.854

27.618.289

Depósitos de poupança

25.455.147

20.361.605

25.455.147

20.361.605

Depósitos à vista

16.275.235

15.152.436

16.317.471

15.216.673

Depósitos a prazo

13.396.071

16.305.833

13.414.844

16.660.511

(1)

9.028.770

--

9.028.770

--

Recursos de microfinanças

308.132

237.936

311.010

240.787

Depósitos compulsórios no Banco Central do
Brasil

Recursos do crédito rural

Sistema Financeiro da Habitação

2.138.974

2.042.906

2.138.974

2.042.906

Fundo de compensação de variações salariais

2.324.579

2.153.301

2.324.579

2.153.301

Provisão para perdas em créditos vinculados

(193.863)

(117.467)

(193.863)

(117.467)

8.258

7.072

8.258

7.072

167.310

179.284

167.310

179.284

Total

92.988.493

81.731.495

93.052.380

82.320.055

Ativo circulante

92.984.827

81.708.213

93.048.714

82.296.773

3.666

23.282

3.666

23.282

Demais
Tesouro Nacional - crédito rural

Ativo não circulante
1)

Referem-se aos recursos recolhidos ao Bacen em virtude de não terem sido aplicados no crédito rural, conforme Resolução CMN n.º 3.745/2009.
Os recursos foram objeto de suprimento especial pelo Bacen e mantidos no Banco, sendo registrados em Obrigações por Empréstimos e
Repasses (Nota 18.b).
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b) Resultado das Aplicações Compulsórias
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2.602.692

4.590.072

5.665.803

2.603.971

4.601.052

5.791.333

Créditos Vinculados ao Banco Central do
Brasil
Exigibilidade adicional sobre depósitos

1.174.824

2.107.372

2.768.794

1.174.824

2.109.400

2.821.995

Depósitos de poupança

796.213

1.387.296

1.146.006

796.213

1.387.296

1.146.006

Exigibilidade sobre recursos a prazo

616.888

1.080.637

1.751.003

618.167

1.089.589

1.823.332

14.767

14.767

--

14.767

14.767

--

30.359

87.449

112.401

30.359

87.450

112.401

Recursos do crédito rural
Créditos Vinculados ao Sistema Financeiro
da Habitação
Rendas de Créditos Vinculados ao SFH

106.831

163.844

112.281

106.831

163.845

112.281

Desvalorização de Créditos Vinculados

(76.472)

(76.395)

120

(76.472)

(76.395)

120

12.795

24.415

21.231

12.795

24.415

21.231

2.645.846

4.701.936

5.799.435

2.647.125

4.712.917

5.924.965

Créditos Vinculados ao Tesouro Nacional crédito rural
Total

10  OPERAÇÕES DE CRÉDITO
a) Carteira por Modalidade
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

546.762.162

454.725.025

582.932.197

490.234.505

Empréstimos e títulos descontados

220.393.663

205.452.570

236.355.182

221.272.727

Financiamentos

152.132.201

124.302.502

171.650.595

143.435.719

Financiamentos rurais e agroindustriais

149.840.731

112.092.156

150.139.533

112.263.199

24.187.342

12.787.651

24.578.662

13.157.380

613

733

613

16.067

207.612

89.413

207.612

89.413

43.373.351

32.980.668

39.126.505

33.426.898

Operações com cartão de crédito

17.533.567

16.084.427

17.533.567

16.084.427

Adiantamentos sobre contratos de câmbio (3)

11.238.040

10.905.389

11.683.692

11.351.558

14.240.134

5.673.953

9.241.406

5.673.953

Avais e fianças honrados

136.228

107.456

442.422

107.503

Diversos

225.382

209.443

225.418

209.457

534

12.288

1.358.257

2.010.667

Total da Carteira de Crédito

590.136.047

487.717.981

623.416.959

525.672.070

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(21.142.418)

(18.867.399)

(23.661.823)

(21.210.060)

(20.474.705)

(18.346.070)

(22.651.975)

(20.521.819)

(667.713)

(521.329)

(942.516)

(560.327)

--

--

(67.332)

(127.914)

568.993.629

468.850.582

599.755.136

504.462.010

Operações de Crédito

(1)

Financiamentos imobiliários
Financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento
Operações de crédito vinculadas a cessões

(2)

Outros Créditos com Características de Concessão de
Crédito

Outros créditos vinculados a operações adquiridas

(4)

Operações de Arrendamento Mercantil

(Provisão para operações de crédito)
(Provisão para outros créditos)
(Provisão para arrendamento mercantil)
Total da Carteira de Crédito Líquido de Provisões

(1) Em 31.12.2013, no BB-Consolidado, houve perda não realizada no montante de R$ 77.081 mil, referente ao ajuste a valor de mercado das
operações de crédito, objeto de hedge de risco de mercado, no Banco Votorantim.
(2) Operações de crédito cedidas com retenção dos riscos e benefícios do ativo financeiro objeto da operação.
(3) Os adiantamentos sobre contratos de câmbio estão registrados como redutores de outras obrigações.
(4) Operações de crédito adquiridas com retenção dos riscos e benefícios pelo cedente do ativo financeiro objeto da operação.
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b) Receitas de Operações de Crédito
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

Receitas de Operações de Crédito

35.245.665

67.640.226

62.371.214

38.949.460

74.418.316

69.489.330

Empréstimos e títulos descontados

20.202.753

39.369.824

38.376.962

21.754.566

42.363.140

41.020.567

Financiamentos

5.827.791

11.096.035

8.308.722

7.532.189

13.875.982

12.001.244

Financiamentos rurais e agroindustriais

4.265.138

7.646.539

6.838.370

4.276.863

7.667.427

6.863.885

1.293.485

2.834.745

3.405.429

1.555.604

3.430.237

3.747.662

2.175.269

3.990.782

3.388.971

2.175.269

3.990.782

3.388.971

Financiamentos de moedas estrangeiras

435.620

870.349

803.098

445.217

892.491

832.168

Financiamentos habitacionais

846.973

1.434.533

847.106

849.978

1.440.305

852.581

Adiantamento sobre contratos de câmbio

126.905

274.906

324.385

246.702

557.684

683.069

Recuperação de créditos baixados c/ prejuízo

(1)

Equalização de taxas  Safra agrícola

Avais e fianças honrados
Demais
Receitas de Arrendamento Mercantil (Nota
10.i)
Total

5.996

17.688

12.183

10.160

21.852

12.278

65.735

104.825

65.988

102.912

178.416

86.905

3.990

12.252

19.961

878.678

1.768.243

1.871.395

35.249.655

67.652.478

62.391.175

39.828.138

76.186.559

71.360.725

(1) Foram recuperadas, por meio de cessões de crédito sem coobrigação a entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme
Resolução CMN n.º 2.836/2001, operações baixadas em prejuízo no montante de R$ 40.216 mil no segundo semestre de 2013 (com impacto no
resultado de R$ 23.007 mil), R$ 61.096 mil no exercício de 2013 (com impacto no resultado de R$ 34.953 mil) e R$ 115.199 mil no exercício de 2012
(com impacto no resultado de R$ 65.906 mil). O valor contábil dessas operações era de R$ 101.265 mil, R$ 109.355 mil e R$ 79.940 mil,
respectivamente.

c) Carteira por Setores de Atividade Econômica
R$ mil

BB-Consolidado

BB-Banco Múltiplo

Setor Público
Governo
Administração direta
Administração indireta
Atividades Empresariais
Indústria
Intermediários financeiros
Outros serviços
Setor Privado

31.12.2013

%

31.12.2012

%

31.12.2013

%

31.12.2012

%

28.774.485

4,7

12.794.555

2,4

29.243.464

4,6

12.897.819

2,1

14.060.701

2,3

5.525.808

1,0

14.431.236

2,3

5.525.808

0,9

13.727.151

2,3

5.162.687

1,0

14.097.686

2,3

5.162.687

0,9

333.550

--

363.121

--

333.550

--

363.121

--

14.713.784

2,4

7.268.747

1,4

14.812.228

2,3

7.372.011

1,2

9.175.667

1,5

3.000.276

0,6

9.274.111

1,5

3.075.975

0,5

307.555

--

187.291

--

307.555

--

201.729

--

5.230.562

0,9

4.081.180

0,8

5.230.562

0,8

4.094.307

0,7

561.361.562

95,3

474.923.426

97,6

594.173.495

95,4

512.774.251

97,9

Rural

110.111.346

18,7

86.444.098

17,8

110.410.150

17,8

86.615.273

16,5

Indústria

173.131.065

29,4

149.117.457

30,6

181.171.643

29,0

156.878.959

29,9

Comércio

63.796.650

10,8

56.117.868

11,6

67.487.742

10,9

59.820.066

11,4

Intermediários financeiros

15.870.538

2,7

6.686.888

1,4

11.081.228

1,8

7.076.867

1,4

103.134.010

17,5

100.634.343

20,7

122.066.115

19,6

120.195.271

22,9

Pessoas físicas
Habitação

18.176.084

3,1

10.105.762

2,1

18.351.791

2,9

10.187.997

2,0

Outros serviços

77.141.869

13,1

65.817.010

13,4

83.604.826

13,4

71.999.818

13,8

590.136.047

100,0

487.717.981

100,0

623.416.959

100,0

525.672.070

100,0

Total
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9.036.664
15.670.041

36.706.905

55.189.572

91 a 180

181 a 360

Parcelas Vencidas

(1)

------

--

--

--

--

--

61 a 90

91 a 180

181 a 360

Acima de 360

------

--

--

--

--

--

61 a 90

91 a 180

181 a 360

Acima de 360

Subtotal
111.152.471

747.527

1

5

4

5

4.304

145.399

8.455

224.939

118.764

73.370

27.924

38.073

106.284

110.404.944

--

212.248

55.439.113

19.118.568

11.210.300

4.682.230

5.292.510

14.449.975

B

D

2.493.444

--

22.811

1.445.714

379.706

249.130

70.677

106.392

219.014

21.660.428

1.548.937

--

3

1.661

3.436

226.284

83.017

42.529

542.400

252.103

146.319

58.335

72.157

120.693

3.333.080

839.636

--

1.390

3.785

124.480

73.273

38.111

14.674

281.887

117.060

73.042

25.515

30.520

55.899

727.654

470.368

116.797

152.093

281.225

E

7.176.668

1.676.296

1

10.845

176.956

105.440

97.391

53.752

22.288

663.638

225.930

128.688

55.154

55.359

80.854

5.500.372

--

30.291

3.721.944

Operações em Curso Anormal

20.111.491

--

74.262

10.389.708

3.430.681

2.128.968

781.446

1.218.038

2.088.388

Operações em Curso Normal

C

BB-Banco Múltiplo

2.549.470

1.305.358

3.938

9.076

220.717

58.912

52.121

26.785

18.775

497.413

200.417

90.181

31.933

38.765

56.325

1.244.112

--

19.827

874.217

153.523

87.347

32.226

29.383

47.589

F

2.206.765

1.559.481

9.324

201.659

183.487

64.738

65.289

36.294

19.362

525.080

182.791

115.200

42.735

45.753

67.769

647.284

--

4.399

475.757

78.731

43.280

11.155

14.543

19.419

G

12.410.537

8.057.700

1.292.531

1.166.917

545.929

266.966

252.448

124.489

67.709

2.477.099

704.357

473.270

153.982

193.730

338.273

4.352.837

--

27.897

3.284.408

343.273

238.769

61.624

240.863

156.003

H

590.136.047

15.734.935

1.305.795

1.389.895

1.132.539

623.977

771.110

507.847

193.792

5.212.456

1.801.422

1.100.070

395.578

474.357

826.097

574.401.112

611.022

651.785

324.894.855

95.091.749

60.171.731

24.119.927

28.040.479

40.819.564

31.12.2013

487.717.981

11.600.182

578.506

996.212

846.841

429.336

522.186

326.216

132.900

4.246.745

1.406.713

839.186

285.300

374.059

615.982

476.117.799

753.042

665.963

258.114.584

79.940.204

52.057.640

20.924.287

25.749.525

37.912.554

31.12.2012

R$ mil
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(1) Operações com risco de terceiros vinculadas a fundos e programas governamentais, principalmente Pronaf, Procera, FAT, BNDES e FCO. Está incluído o valor das parcelas vencidas no total de R$ 36.094 mil, que obedecem
a regras definidas em cada programa para o ressarcimento junto aos gestores dos fundos, não implicando risco de crédito para o Banco.

87.499.475

--

--

31 a 60

342.147.153

--

--

15 a 30

Total

--

--

01 a 14

Parcelas Vencidas

--

--

87.499.475

342.147.153

31 a 60

--

103.010

611.022

157.040

01 a 30

Parcelas Vincendas

Subtotal

Demais

Até 14 dias

48.084.202

3.442.792

14.920.980

61 a 90

201.179.792

4.807.712

16.178.945

Acima de 360

6.355.054

17.202.897

31 a 60

A

01 a 30

Parcelas Vincendas

AA

d) Carteira por Níveis de Risco e Prazos de Vencimento
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11.092.750
17.870.858

37.104.842

56.219.401

91 a 180

181 a 360

Parcelas Vencidas

(1)

----

--

--

--

--

61 a 90

91 a 180

181 a 360

Acima de 360

-----

--

--

--

--

91 a 180

181 a 360

Acima de 360

Subtotal
118.149.962

1.262.267

16

16

11

7

6.162

194.909

9.306

410.744

243.310

150.619

51.394

63.818

131.955

116.887.695

--

213.261

59.351.800

20.378.569

11.778.643

4.909.542

5.554.934

14.700.946

B

D

2.858.966

--

24.140

1.592.260

486.601

288.405

103.675

123.952

239.933

25.537.650

2.195.072

60

54

2.654

5.940

263.596

103.797

55.959

796.593

390.009

232.882

91.247

101.843

150.438

4.006.319

1.147.353

44

1.446

6.634

143.322

90.371

45.748

21.945

380.958

184.800

112.806

44.872

44.258

70.149

763.217

500.446

125.900

157.732

291.445

E

7.541.134

1.902.177

73

12.307

193.570

115.405

108.174

58.681

26.315

735.293

270.898

157.586

69.105

64.745

90.025

5.638.957

--

30.906

3.769.311

Operações em Curso Anormal

23.342.578

--

75.267

12.214.408

4.038.617

2.467.791

975.820

1.373.261

2.197.414

Operações em Curso Normal

C

2.899.353

1.491.054

4.017

11.234

238.700

73.158

59.239

30.765

21.971

553.871

236.372

111.428

41.769

45.516

63.014

1.408.299

--

20.300

978.430

179.555

102.060

36.587

32.446

58.921

F

2.873.272

2.009.982

9.438

204.062

206.169

71.743

369.612

40.055

21.687

565.571

212.290

132.366

50.688

52.570

73.731

863.290

--

4.568

495.580

261.745

50.860

13.906

15.848

20.783

G

13.613.848

9.099.326

1.328.181

1.382.673

655.363

316.061

285.689

155.995

81.473

2.699.821

849.682

558.902

188.663

227.744

369.079

4.514.522

--

28.014

3.334.144

362.132

280.217

66.064

280.593

163.358

H

623.416.959

19.107.231

1.341.829

1.611.792

1.303.101

725.636

1.182.843

629.950

238.656

6.142.851

2.387.361

1.456.589

537.738

600.494

948.391

604.309.728

611.023

688.039

339.011.976

100.560.695

63.666.014

26.240.788

29.682.072

43.849.121

31.12.2013

525.672.070

15.622.322

643.378

1.247.626

1.051.573

523.017

659.465

515.309

244.003

5.764.451

2.057.231

1.216.887

418.944

517.449

762.989

510.049.748

753.273

724.644

274.571.886

85.133.634

56.414.257

22.330.994

27.637.892

42.483.168

31.12.2012

R$ mil
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(1) Operações com risco de terceiros vinculadas a fundos e programas governamentais, principalmente Pronaf, Procera, FAT, BNDES e FCO. Está incluído o valor das parcelas vencidas no total de R$ 36.094 mil, que obedecem
a regras definidas em cada programa para o ressarcimento junto aos gestores dos fundos, não implicando risco de crédito para o Banco.

102.077.362

--

--

61 a 90

346.718.059

--

--

31 a 60

Total

--

--

15 a 30

--

--

01 a 14

Parcelas Vencidas

--

--

--

--

--

102.077.362

346.718.059

31 a 60

--

134.164

611.023

157.419

01 a 30

Parcelas Vincendas

Subtotal

Demais

Até 14 dias

53.376.986

4.953.401

15.055.893

61 a 90

203.899.057

5.756.437

16.386.869

Acima de 360

8.892.766

17.283.555

31 a 60

A

01 a 30

Parcelas Vincendas

AA

BB-Consolidado

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

e) Constituição da Provisão para Operações de Crédito por Níveis de Risco
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
31.12.2013
Nível de Risco

%
Provisão

AA

0

A

0,5

B
C

Valor das
Operações

Provisão mínima
requerida

31.12.2012
Provisão
(1)
Adicional

Provisão
Existente

Valor das
Operações

Provisão
mínima
requerida

Provisão
(1)
Adicional

Provisão
Existente

342.147.153

--

--

--

163.212.225

--

--

--

87.499.475

437.497

37.976

475.473

105.309.651

526.548

87.116

613.664

1

111.152.471

1.111.525

1

1.111.526

160.851.583

1.608.516

13

1.608.529

3

21.660.428

649.813

61.242

711.055

32.763.668

982.910

90.361

1.073.271

D

10

3.333.080

333.308

58.765

392.073

7.974.256

797.426

83.728

881.154

E

30

7.176.668

2.153.000

601.069

2.754.069

3.396.406

1.018.922

384.887

1.403.809

F

50

2.549.470

1.274.735

324.142

1.598.877

1.531.994

765.997

226.245

992.242

G

70

2.206.765

1.544.736

144.072

1.688.808

1.862.513

1.303.759

175.286

1.479.045

H

100

12.410.537

12.410.537

--

12.410.537

10.815.685

10.815.685

--

10.815.685

590.136.047

19.915.151

1.227.267

21.142.418

487.717.981

17.819.763

1.047.636

18.867.399

Total

(1) Refere-se à provisão adicional ao mínimo requerido pela Resolução CMN n.º 2.682/1999, constituída a partir da experiência da Administração,
mediante aplicação de teste de estresse sobre a carteira de crédito, considerando o histórico de inadimplência das operações, alinhada com a
boa prática bancária.
R$ mil
BB-Consolidado
31.12.2013

AA

0

346.718.059

--

--

--

168.535.041

--

--

--

A

0,5

102.077.362

510.387

241.833

752.220

125.622.056

628.110

172.058

800.168

B

1

118.149.962

1.181.500

7.504

1.189.004

167.406.924

1.674.069

13

1.674.082

C

3

25.537.650

766.130

67.201

833.331

35.295.322

1.058.860

90.361

1.149.221

D

10

4.006.319

400.632

70.757

471.389

8.709.195

870.920

90.333

961.253

E

30

7.541.134

2.262.340

604.573

2.866.913

3.917.635

1.175.291

401.486

1.576.777

F

50

2.899.353

1.449.677

327.782

1.777.459

1.788.143

894.072

226.245

1.120.317

G

70

2.873.272

2.011.290

146.369

2.157.659

2.149.328

1.504.530

175.286

1.679.816

100

13.613.848

13.613.848

--

13.613.848

12.248.426

12.248.426

--

12.248.426

623.416.959

22.195.804

1.466.019

23.661.823

525.672.070

20.054.278

1.155.782

21.210.060

Total

Provisão mínima
requerida

31.12.2012

Nível de Risco

H

Valor das
Operações

Provisão
Adicional (1)

Provisão
Existente

Valor das
Operações

Provisão
mínima
requerida

%
Provisão

Provisão
Adicional (1)

Provisão
Existente

(1) Refere-se à provisão adicional ao mínimo requerido pela Resolução CMN n.º 2.682/1999, constituída a partir da experiência da Administração,
mediante aplicação de teste de estresse sobre a carteira de crédito, considerando o histórico de inadimplência das operações, alinhada com a
boa prática bancária.

f) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Compreende as operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos com características de concessão
de crédito.
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Saldo Inicial
Reforço/(reversão)
Provisão mínima requerida
Provisão adicional
Variação cambial  provisões no
exterior
Baixas para prejuízo
Valores adicionados
Saldo Final

(1)

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

19.489.530

18.867.399

17.236.001

21.640.997

21.210.060

19.014.978

7.221.420

13.594.630

11.110.720

8.536.356

15.995.582

13.952.236

7.003.673

13.414.999

11.795.061

8.245.902

15.685.345

14.552.391

217.747

179.631

(684.341)

290.454

310.237

(600.155)

13.923

21.682

7.041

(9.080)

(5.514)

14.115

(5.582.455)

(11.341.293)

(9.486.363)

(6.506.450)

(13.538.305)

(11.786.561)

--

--

--

--

--

15.292

21.142.418

21.142.418

18.867.399

23.661.823

23.661.823

21.210.060

(1) Referem-se aos saldos originados do BB Américas.
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g) Movimentação da Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa
Compreende as provisões para outros créditos sem características de concessão de crédito.
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Saldo Inicial
Reforço/(reversão)
Variação cambial  provisões no
exterior
Baixas para prejuízo / outros ajustes
Saldo Final

2º Sem/2013

Exerc/2013

874.491
34.825

BB-Consolidado
Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

842.284

938.612

1.062.286

915.844

1.084.733

91.289

(102.565)

14.867

80.767

(80.368)

154

251

239

(2.456)

(2.082)

(1.640)

(133.578)

(157.932)

5.998

(109.396)

(29.228)

(86.881)

775.892

775.892

842.284

965.301

965.301

915.844

h) Carteira de Arrendamento Mercantil Financeiro por Prazo de Vencimento
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

(1)

Até 1 ano

534

11.811

752.710

1.216.647

De 1 a 5 anos

--

477

601.762

788.012

Acima de 5 anos

--

--

3.785

6.008

534

12.288

1.358.257

2.010.667

Total Valor Presente
(1) Inclui os valores relativos às parcelas vencidas.

i) Resultado das Operações de Arrendamento Mercantil
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Receitas de Arrendamento Mercantil
Arrendamento financeiro
Despesas de Arrendamento Mercantil
Arrendamento financeiro

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

3.990

12.252

19.961

878.678

1.768.243

1.871.395

3.990

12.252

19.961

878.678

1.768.243

1.871.395

(3.870)

(11.754)

(17.692)

(785.041)

(1.593.410)

(1.525.315)

(3.870)

(11.754)

(17.692)

(784.347)

(1.590.072)

(1.520.838)

Arrendamento operacional

--

--

--

(58)

(116)

(116)

Prejuízo na alienação de bens
arrendados

--

--

--

(636)

(3.222)

(4.361)

120

498

2.269

93.637

174.833

346.080

Total

j) Concentração das Operações de Crédito
R$ mil
31.12.2013

% da carteira

31.12.2012

% da carteira

Maior Devedor

19.646.829

3,2

15.043.938

2,9

10 Maiores devedores

66.914.403

10,7

55.711.823

10,6

20 Maiores devedores

91.941.723

14,7

75.293.256

14,3

50 Maiores devedores

124.444.208

20,0

101.900.850

19,4

100 Maiores devedores

148.324.784

23,8

120.806.547

23,0
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k) Créditos Renegociados
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

17.851.537

34.135.854

32.276.944

19.209.138

37.351.267

1.247.707

2.537.886

2.380.155

1.375.450

2.952.146

2.817.198

16.603.830

31.597.968

29.896.789

17.833.688

34.399.121

33.189.092

7.018.378

6.260.714

5.223.638

8.226.410

7.265.675

6.039.018

1.247.707

2.537.886

2.380.155

1.375.450

2.952.146

2.817.198

Recebimento e apropriação de juros

(301.030)

(70.293)

(6.863)

(485.074)

(324.506)

(112.673)

Baixas para prejuízo

(871.555)

(1.634.807)

(1.336.216)

(924.776)

7.093.500

7.093.500

6.260.714

8.192.010

4.767.705

4.329.824

Créditos Renegociados no Período (1)
Renegociados por atraso
Renovados

(2)

(3)

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013 Exerc/2012
36.006.290

Movimentação dos Créditos Renegociados por
Atraso
Saldo Inicial
Contratações

Saldo Final

(2)

(4)

Provisão para créditos da carteira renegociada por
atraso
(%) PCLD sobre a carteira renegociada por atraso
Inadimplência 90 dias da carteira renegociada por atraso
(%) Inadimplência sobre a carteira renegociada por
atraso

(1.701.305) (1.477.868)
8.192.010

7.265.675

4.933.966

4.553.265

67,2%

69,2%

60,2%

62,7%

1.382.830

988.573

1.408.352

1.114.266

19,5%

15,8%

17,2%

15,3%

(1) Representa o saldo renegociado no período das operações de crédito, vincendas ou em atraso, utilizando internet, terminal de autoatendimento
ou rede de agências.
(2) Créditos renegociados no período para composição de dívidas em virtude de atraso no pagamento pelos clientes.
(3) Créditos renegociados de operações não vencidas para prorrogação, novação, concessão de nova operação para liquidação parcial ou integral
de operação anterior ou qualquer outro tipo de acordo que implique alteração nos prazos de vencimento ou nas condições de pagamento
originalmente pactuadas.
(4) Inclui o valor de R$ 193.517 mil no Banco Múltiplo (R$ 24.643 mil em 31.12.2012) referente a créditos rurais renegociados. Não está incluído o
valor de R$ 5.394.415 mil (R$ 5.250.608 mil em 31.12.2012) dos créditos prorrogados da carteira rural com amparo em legislação específica.

l) Informações Complementares
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Créditos contratados a liberar
Garantias prestadas

(1)

Créditos de exportação confirmados
Créditos abertos para importação contratados
Recursos vinculados (2)
Operações de crédito vinculadas (2)

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

158.529.128

141.468.432

146.983.600

138.611.766

12.957.636

10.974.691

17.373.241

15.927.569

2.150.712

1.604.942

2.174.783

1.634.685

491.976

604.173

538.429

713.220

1.051.800

1.307.462

1.060.628

1.352.710

982.978

1.219.553

982.995

1.219.553

(1) O Banco mantém provisão registrada em Outras Obrigações  Diversas (Nota 20.e) no montante de R$ 139.787 mil no BB-Banco Múltiplo
(R$ 139.787 mil em 31.12.2012) e R$ 145.678 mil no BB-Consolidado (R$ 144.244 mil em 31.12.2012), apurada conforme Resolução
n.º 2.682/1999.
(2) Em 31.12.2013, não há operações inadimplentes e nem questionamento judicial sobre operações ativas vinculadas ou sobre os recursos
captados para aplicação nestas operações.
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m) Operações de crédito por linha do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
R$ mil

Linhas do FAT

TADE

(1)

Empréstimos e títulos descontados

31.12.2013

31.12.2012

3.402.755

3.625.759

Proger Urbano Investimento

18/2005

3.402.707

3.625.278

Proger Urbano Capital de Giro

15/2005

20

390

Proger Urbano Empreendedor Popular

01/2006

28

91

707.323

410.495

Financiamentos
Proger Exportação

27/2005

5.169

556

FAT Giro Setorial Micro e Pequenas Empresas

08/2006

113

9.278

FAT Giro Setorial Veículos MPE

08/2006

--

10

FAT Fomentar Micro e Pequenas Empresas

11/2006

428

4.007

FAT Fomentar Médias e Grandes Empresas

12/2006

1.787

27.271

FAT Taxista

02/2009

195.550

142.330

FAT Turismo - Investimento

01/2012

97.950

14.084

FAT Turismo - Capital de Giro

02/2012

406.326

212.959

780.592

1.675.141

Financiamentos rurais e agroindustriais
Proger Rural Custeio

02/2006

2.504

4.099

Proger Rural Investimento

13/2005

46.809

87.499

Pronaf Custeio

04/2005

8.162

13.277

Pronaf Investimento

05/2005

700.728

1.320.793

Giro Rural - Aquisição de Títulos

03/2005

22.385

180.588

Giro Rural - Fornecedores

14/2006

4

68.885

4.890.670

5.711.395

Total
(1) TADE: Termo de Alocação de Depósito Especial.
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11  OUTROS CRÉDITOS
a) Créditos Específicos
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Alongamento de crédito rural - Tesouro Nacional
Outros
Total

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

1.390.451

1.263.075

1.390.451

1.263.075

--

--

--

496

1.390.451

1.263.075

1.390.451

1.263.571

b) Diversos
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Ativo fiscal diferido - Crédito tributário (Nota 25.e)

22.312.756

24.364.319

27.461.707

28.243.654

Devedores por depósitos em garantia - contingências (Nota 28.c)

16.250.494

11.928.602

18.496.440

13.912.147

Operações com cartões de crédito (Nota 10.a)

17.533.567

16.084.427

17.533.567

16.084.427

Ativos atuariais (Nota 27.e)

15.544.218

11.831.497

15.544.218

11.831.497

Devedores por depósitos em garantia - ação judicial (Nota 28.d)

14.606.013

13.986.906

14.606.013

13.986.906

Imposto de renda e contribuição social a compensar

11.996.386

9.372.247

13.225.990

10.650.417

Créditos vinculados a operações adquiridas(1) (Nota 10.a)

14.240.134

5.673.953

9.241.406

5.673.953

Fundos de destinação do superávit - Previ (Nota 27.f)

7.966.278

9.198.717

7.966.278

9.198.717

Tesouro Nacional - equalização de taxas - safra agrícola

6.333.283

3.228.136

6.333.283

3.228.136

Aquisição de recebíveis

4.200.708

3.755.228

4.200.708

3.755.228

--

--

4.016.626

2.793.935

Títulos e créditos a receber - outros

1.349.593

1.171.718

2.406.375

3.074.443

Adiantamento a empresas processadoras de transações com cartões

2.278.509

439.809

2.277.876

439.809

Devedores diversos - país

1.232.332

1.468.850

1.842.828

1.848.065

Prêmios sobre créditos vinculados a operações adquiridas em cessão

2.559.304

1.290.778

1.671.864

1.290.778

Título e créditos a receber - Tesouro Nacional

1.373.702

1.149.609

1.373.702

1.149.609

Direitos por aquisição de royalties e créditos governamentais

1.116.919

31.253

1.116.919

31.253

Adiantamentos e antecipações salariais

281.522

272.870

315.353

285.213

Devedores diversos - exterior

Título e créditos a receber - empresas não financeiras

179.638

90.288

269.082

148.763

Devedores por depósitos em garantia - outros

12.807

137.586

164.241

183.153

Devedores por compra de valores e bens

61.847

85.195

62.009

85.213

--

223.673

--

223.673

Adiantamentos ao Fundo Garantidor de Crédito - FGC
Outros

777.275

516.385

1.087.482

384.518

142.207.285

116.302.046

151.213.967

128.503.507

Ativo circulante

83.189.969

56.977.892

87.030.697

65.948.206

Ativo não circulante

59.017.316

59.324.154

64.183.270

62.555.301

Total

(1) Refere-se a carteiras de crédito consignado e de financiamento de veículos concedidos a pessoas físicas, adquiridas pelo Banco com
coobrigação do cedente, contabilizadas em conformidade com a Resolução CMN n.º 3.533/2008.
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12  CARTEIRA DE CÂMBIO
a) Composição
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

14.296.217

13.226.152

14.766.729

14.365.123

28.916

25.434

28.916

25.434

15.561.219

19.952.335

15.585.514

20.702.935

(13.008.908)

(17.988.498)

(13.015.143)

(17.997.703)

5.341

5.903

5.341

5.903

Outros Créditos
Câmbio comprado a liquidar
Cambiais e documentos a prazo em moedas estrangeiras
Direitos sobre vendas de câmbio
(Adiantamentos em moeda nacional/estrangeira recebidos)
Valores em moedas estrangeiras a receber
Rendas a receber de adiantamentos concedidos e de importações
financiadas

142.306

160.774

153.787

174.440

Total

17.025.091

15.382.100

17.525.144

17.276.132

Ativo circulante

17.025.091

15.381.834

17.524.195

17.275.866

--

266

949

266

18.532.315

22.452.554

18.553.333

23.203.204

(16.289)

(20.274)

(16.289)

(20.274)

13.615.311

12.954.530

14.052.666

14.084.421

Ativo não circulante
Outras Obrigações
Câmbio vendido a liquidar
(Importação financiada)
Obrigações por compras de câmbio
(Adiantamentos sobre contratos de câmbio)

(10.720.483)

(10.491.956)

(11.153.787)

(10.923.409)

Valores em moedas estrangeiras a pagar

5.662

5.009

55.937

56.728

Rendas a apropriar de adiantamentos concedidos

2.829

3.124

2.829

3.124

Total

21.419.345

24.902.987

21.494.689

26.403.794

Passivo circulante

10.493.750

12.075.195

10.569.094

13.576.002

Passivo não circulante

10.925.595

12.827.792

10.925.595

12.827.792

Carteira de Câmbio Líquida

(4.394.254)

(9.520.887)

(3.969.545)

(9.127.662)

Contas de Compensação
Créditos abertos para importação
Créditos de exportação confirmados

694.994

933.731

775.933

1.094.253

2.150.712

1.604.942

2.174.783

1.634.685

b) Resultado de Operações de Câmbio
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
2º Semestre/2013
Rendas de câmbio
Despesas de câmbio
Resultado de operações de câmbio

Exerc/2013

BB-Consolidado
Exerc/2012

2º Semestre/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

4.876.224

9.647.976

9.724.027

5.746.952

11.270.412

10.670.803

(4.743.980)

(9.321.959)

(9.719.785)

(5.466.574)

(10.664.453)

(10.523.530)

132.244

326.017

4.242

280.378

605.959

147.273
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13  OUTROS VALORES E BENS
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

265.950

299.147

459.678

482.803

288

372

162.824

143.266

159.202

162.471

160.810

162.557

95.999

105.541

117.133

134.554

Imóveis habitacionais

6.010

23.457

6.604

23.457

Máquinas e equipamentos

4.395

7.234

5.103

8.158

56

72

7.204

10.811

35.921

34.036

93.892

74.398

301.871

333.183

553.570

557.201

(143.042)

(175.237)

(165.221)

(195.286)

1.100.411

2.214.220

3.745.565

3.547.325

--

--

2.437.940

1.305.045

Bens não de Uso Próprio
Veículos e afins
Bens em regime especial
Imóveis

Outros
Material em Estoque
Subtotal
(Provisão para desvalorização)

(1)

Despesas Antecipadas
Despesas de seguros, resseguros, previdência e capitalização
(2)
diferidas
Comissões pagas a lojistas - financiamento de veículos

702

3.471

330.719

376.266

525.427

1.538.305

288.107

1.027.801

Direitos sobre custódia de depósitos judiciais

253.253

446.365

253.253

446.365

Despesas de pessoal - programa de alimentação

105.988

100.500

105.988

100.500

Despesas com programa de relacionamento - milhas

89.081

--

89.081

--

Prêmio pago a clientes - parcerias varejistas

50.826

56.070

50.826

56.070

Outros

75.134

69.509

189.651

235.278

Prêmios por créditos adquiridos

Total

(3)

1.259.240

2.372.166

4.133.914

3.909.240

Ativo circulante

836.277

1.140.591

2.975.348

2.592.306

Ativo não circulante

422.963

1.231.575

1.158.566

1.316.934

(1) O Banco reconheceu, no exercício/2013, reversão de provisão para desvalorização de bens não de uso no valor de R$ 25.007 mil (provisão no
valor de R$ 12.974 mil no exercício/2012) no BB-Banco Múltiplo e no valor de R$ 15.892 mil (provisão no valor de R$ 15.860 mil no
exercício/2012) no BB-Consolidado.
(2) Referem-se principalmente a comissões pagas aos corretores e representantes pela comercialização de produtos.
(3) Os valores são amortizados de acordo com os prazos de vencimento das parcelas dos créditos adquiridos junto a outras instituições financeiras.
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(5)

(9)

2.286

Companhia Brasileira de Securitização - Cibrasec (6)

--

290.871

Outras participações (10)

Ágio/Deságio na aquisição de investimentos

--

--

--

Estruturadora Brasileira de Projetos - EBP

Brasilprev Nosso Futuro Seguros e Previdência S.A.

Itapebi

(8)

228

2.311

Cia. Hidromineral Piratuba

(7)

8.753

Tecnologia Bancária S.A. - Tecban

Cia. Catarinense de Assessoria e Serviços - CCA

7.133

15.031

BESC Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. - Bescval

(4)

19.124

BB-Elo Cartões Participações S.A.

27.999

BB Administradora de Cartões de Crédito S.A.

--

98.539

52.186

141.563

131.494

Cadam S.A.

BB Corretora de Seguros e Administradora
(1)
de Bens S.A.

BB Administradora de Consórcios S.A.

BV Participações S.A.

BB Tecnologia e Serviços S.A.

(3)

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

2.676.091

BB Banco de Investimento S.A. (4)

3.811.149

4.468.031

3.550.675

(3)

(2)

--

15.303.464

BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

Banco Votorantim S.A.

BB Seguridade Participações S.A.

BB Seguros Participações S.A. (1)

No País

31.12.2012

Saldo
Contábil

--

--

--

--

--

--

(111)

(50)

--

(94)

--

(26.446)

--

--

(89.040)

--

(12.204)

(736.175)

(799.074)

(51.555)

--

(786.357)

--

(2.501.106)

Dividendos

(54.571)

--

--

--

--

--

(13)

--

--

--

380.016

(101)

--

--

--

(49.460)

--

7

(457.957)

--

(341.481)

(2.199.021)

--

(2.722.581)

Outros
eventos

--

--

--

--

--

--

116

201

3.258

97

68.671

26.446

(2.070)

--

145.595

(2.726)

32.280

736.175

1.347.555

217.075

(35.699)

1.698.083

--

4.235.057

Resultado
equivalência

Movimentações  Exercício/2013

BB-Banco Múltiplo

a) Movimentações nas Participações em Coligadas e Controladas

14  INVESTIMENTOS

236.300

--

--

--

--

228

2.278

2.462

12.011

7.136

463.718

19.023

25.929

--

155.094

--

161.639

131.501

2.766.615

3.716.195

3.433.969

3.180.736

--

14.314.834

31.12.2013

Saldo
Contábil

--

--

--

--

--

--

173

6

1.946

100

(3.812)

15.097

5.783

287.102

135.887

(38.237)

17.934

617.481

1.124.347

127.139

(877.731)

--

856.656

2.269.871

Exercício/2012

Resultado
Equivalência

1.618.485

4.831

1.827

--

75.719

228

--

2.311

--

--

--

--

27.999

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.731.400

31.12.2012

Saldo
Contábil

--

--

--

--

(15.773)

--

--

(50)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(15.823)

Dividendos

(312.477)

29.042

2.831

--

(82.004)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(362.608)

Outros
eventos

--

(4.921)

4.089

--

22.058

--

--

201

--

--

--

--

(2.070)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

19.357

Resultado
equivalência

Movimentações  Exercício/2013

BB-Consolidado

1.306.008

28.952

8.747

--

--

228

--

2.462

--

--

--

--

25.929

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.372.326

31.12.2013

Saldo
Contábil

77

--

(134.731)

1.421

998

30.972

--

--

6

--

--

--

--

5.783

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(95.551)

Exercício/2012

Resultado
Equivalência

R$ mil
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--

(2.501.106)

(4.267)

17.910.998
--

(3.413.476)

(3.068)

(36.158)

(545.532)

(80.998)

(49.230)

5.266

9.038

21.724

13.526

52.180

(127.804)

50.161

(690.895)

Outros
eventos

--

5.188.499

3.068

36.158

545.532

--

1.470

(1.193)

23.395

(8.725)

1.171

18.902

276.271

57.393

953.442

Resultado
equivalência

(4.267)

17.184.915

--

--

--

271.847

--

4.073

88.352

70.000

106.823

332.003

973.600

1.023.383

2.870.081

31.12.2013

Saldo
Contábil

--

2.881.500

105

96.509

260.993

--

1.547

--

15.425

(12.897)

1.518

16.067

224.218

8.144

611.629

Exercício/2012

Resultado
Equivalência

(6.998)

2.132.005

--

--

--

352.845

47.760

--

--

--

--

--

--

--

400.605

31.12.2012

Saldo
Contábil

--

(15.823)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Dividendos

--

(1.077.594)

(3.068)

(36.158)

(545.532)

(80.998)

(49.230)

--

--

--

--

--

--

--

(714.986)

Outros
eventos

--

605.585

3.068

36.158

545.532

--

1.470

--

--

--

--

--

--

--

586.228

Resultado
equivalência

Movimentações  Exercício/2013

BB-Consolidado

(6.998)

1.644.173

--

--

--

271.847

--

--

--

--

--

--

--

--

271.847

31.12.2013

Saldo
Contábil

R$ mil

78

--

263.603

105

96.509

260.993

--

1.547

--

--

--

--

--

--

--

359.154

Exercício/2012

Resultado
Equivalência

(1) O controle da BB Seguros Participações S.A. e da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. foi transferido para a BB Seguridade Participações S.A. (Nota 2.b).
(2) Redução na participação societária do Banco para 66,25% (Nota 2.b). Em 30.12.2013, o valor de mercado da ação da BB Seguridade S.A. foi de R$ 24,50.
(3) Excluído resultado não realizado decorrente de transações com o Banco Múltiplo.
(4) O investimento na Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Alelo) foi transferido do BB Banco de Investimento S.A. para a Elo Participações S.A., investida da BB-Elo Cartões Participações S.A. (Nota 2.d).
(5) Empresa incorporada pelo Banco Votorantim (Nota 2.e).
(6) As informações referem-se ao período de dezembro/2012 a novembro/2013.
(7) Empresa em processo de liquidação extrajudicial, não avaliada pelo método de equivalência patrimonial.
(8) A participação na empresa Itapebi foi transferida para o grupo Neoenergia (Nota 2.f).
(9) A empresa Brasilprev Nosso Futuro Seguros e Previdência S.A. (antiga Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência S.A .) foi incorporada pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A. (Nota 2.b).
(10) Referem-se às participações das empresas coligadas não financeiras.
(11) Participação societária transferida do BB AG Viena (Nota 2.c).

Imparidade Acumulada

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Dividendos

Movimentações  Exercício/2013

--

--

Aumento/diminuição do PL decorrente de outras
movimentações
TOTAL DAS PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E
CONTROLADAS

--

Ganhos/(perdas) cambiais nas subsidiárias e
controladas

352.845

47.760

Ganhos/(perdas) cambiais nas agências

Ágio na aquisição de investimentos no exterior

Outras participações no exterior

--

55.919

BB Securities LLC

BB USA Holding Company (11)

57.001

BB Americas

260.921

Banco do Brasil AG. Viena (Áustria)

92.126

825.133

Banco Patagonia

BB Leasing Company Ltd

915.829

2.607.534

Brasilian American Merchant Bank

No Exterior

31.12.2012

Saldo
Contábil

BB-Banco Múltiplo
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R$ mil
Lucro/
(Prejuízo)
Líquido
Exerc/2013

Quantidade de Ações
(em milhares)
Ordinárias

Preferenciais

Capital
Social

Patrimônio
Líquido
Ajustado

Banco Votorantim S.A.

7.125.762

7.140.683

(512.076)

43.114.693

9.581.043

50

BB Seguridade Participações S.A.

5.646.767

5.988.063

2.346.166

1.325.000

--

66,25

BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

3.261.860

3.716.195

217.075

3.000

--

100

BB Banco de Investimento S.A.

1.821.082

2.766.615

1.347.555

2.541

--

100

166.408

266.327

72.254

508.185

--

13,53

109.698

131.501

736.175

100.000

--

100

121.807

171.554

33.089

248.458

248.587

99,97

183.904

119.798

(13.088)

--

4.762

21,64

Companhia Brasileira de Securitização  Cibrasec (2)

68.482

75.198

3.828

8

--

12,12

BB Administradora de Consórcios S.A.

98.539

155.094

145.595

14

--

100

9.300

19.023

26.446

398.158

--

100

406.515

463.718

68.671

10.000

--

100

Cia. Hidromineral Piratuba

4.078

16.005

709

663

--

15,52

Besc Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Bescval

6.312

7.163

89

10.168.639

--

99,62

75.818

78.720

8.455

3.859

2.953

11

780

474

--

260

520

48

Banco Patagonia

258.360

1.651.055

468.548

424.101.958

--

58,96

Brasilian American Merchant Bank

564.476

1.023.383

57.393

241.023

--

100

Banco do Brasil AG. Viena (Áustria)

60.686

332.003

18.902

188

--

100

--

106.823

1.171

1.000

--

100

11.710

88.352

23.395

5.000

--

100

129.981

70.000

(8.725)

835.855

--

100

--

4.073

(1.193)

3

--

100

Saldos em 31.12.2013

Participação
do Capital
Social %

No País

Tecnologia Bancária S.A.  Tecban (1)
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
BB Tecnologia e Serviços S.A.
Cadam S.A.

BB Administradora de Cartões de Crédito S.A.
BB-Elo Cartões Participações S.A.

Estruturadora Brasileira de Projetos - EBP
Cia. Catarinense de Assessoria e Serviços - CCA
No Exterior

BB Leasing Company Ltd.
BB Securities LLC
BB Americas
BB USA Holding Company
(1) Participação direta do BB-Banco Múltiplo de 4,51%.
(2) Participação direta do BB-Banco Múltiplo de 3,03%.
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b) Outros Investimentos
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

10.833

11.386

98.533

91.121

58

58

146

146

56.912

53.796

62.210

58.261
1.406.414

Investimentos por incentivos fiscais
Títulos patrimoniais
Ações e cotas
Outros investimentos

BB-Consolidado

(1)

3.027

3.206

1.797.319

55.837

318

55.837

318

Total

126.667

68.764

2.014.045

1.556.260

(Imparidade Acumulada)

(44.438)

(44.984)

(115.032)

(83.895)

Outras participações no exterior

(1) Inclui, no BB-Consolidado, o montante de R$ 1.019.478 mil (R$ 996.686 mil em 31.12.2012), relativo aos investimentos da holding Neoenergia
S.A.

c) Ágios na Aquisição de Investimentos
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
Movimentação dos Ágios

BB-Consolidado

2º Semestre/2013

Exercício/2013

Exercício/2012

2º Semestre/2013

Exercício/2013

Exercício/2012

Saldo Inicial

591.288

643.716

696.872

1.816.124

1.972.891

2.106.963

(1)

--

--

37.854

19.458

19.458

200.103

--

--

--

(56.313)

(56.313)

--

(49.984)

(101.004)

(115.437)

(166.696)

(322.055)

(358.602)

(33.157)

(34.565)

24.427

(33.157)

(34.565)

24.427

508.147

508.147

643.716

1.579.416

1.579.416

1.972.891

Aquisições
Baixas

(2)

Amortizações

(3)

Variação Cambial
Saldo Final

(4)

(1) No BB-Banco Múltiplo, refere-se à aquisição do BB Americas em 2012 (Nota 2.a). No BB-Consolidado, refere-se à aquisição de participação no
IRB - Brasil Resseguros S.A. em 2013 (Nota 2.b) e nas empresas Brasilprev Nosso Futuro Seguros e Previdência S.A. (Nota 2.b) e Vida
Seguradora S.A. em 2012.
(2) Baixa decorrente da reestruturação societária da Alelo (Nota 2.d).
(3) Registradas em Outras Despesas Administrativas.
(4) Incidente sobre os ágios do BB Americas e do Banco Patagonia.
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d) Expectativa de Amortização dos Ágios
R$ mil
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Após 2019

Total

BB-Banco Múltiplo

99.439

98.011

99.427

98.377

38.284

39.041

35.568

508.147

Banco Votorantim

56.720

57.981

60.466

61.133

--

--

--

236.300

Banco Patagonia

36.807

37.323

35.399

32.230

32.853

33.507

28.399

236.518

5.912

2.707

3.562

5.014

5.431

5.534

7.169

35.329

(39.776)

(39.204)

(39.771)

(39.351)

(15.314)

(15.616)

(14.227)

(203.259)

59.663

58.807

59.656

59.026

22.970

23.425

21.341

304.888

BB-BI

96.394

93.857

107.670

123.517

141.696

162.550

--

725.684

Cielo

96.394

93.857

107.670

123.517

141.696

162.550

--

725.684

6.655

6.242

6.869

7.560

8.321

9.163

--

44.810

6.655

6.242

6.869

7.560

8.321

9.163

--

44.810

BB Mapfre SH1 Participações S.A.

10.068

18.781

22.254

24.050

25.314

--

--

100.467

Vida Seguradora

10.068

18.781

22.254

24.050

25.314

--

--

100.467

Mapfre BB SH2 Participações S.A.

16.272

18.064

19.877

21.841

--

--

--

76.054

Brasilveículos

16.272

18.064

19.877

21.841

--

--

--

76.054

BB Seguros

17.308

12.971

11.225

10.743

11.040

10.028

5.256

78.571

Brasilcap

15.507

11.022

9.154

8.593

8.780

7.659

--

60.715

IRB-Brasil Resseguros

1.801

1.949

2.071

2.150

2.260

2.369

5.256

17.856

Brasilprev

6.048

6.048

6.048

5.530

4.802

4.802

12.405

45.683

Brasilprev Nosso Futuro Seguros e
Previdência S.A.

6.048

6.048

6.048

5.530

4.802

4.802

12.405

45.683

BB Americas
Efeitos tributários (1)
Total líquido
Outras participações

BB Elo Participações
Alelo

(2)

BB-Consolidado

252.184

253.974

273.370

291.618

229.457

225.584

53.229

1.579.416

Efeitos tributários (1)

(97.856)

(98.226)

(105.735)

(112.796)

(89.103)

(89.082)

(20.976)

(613.774)

Total líquido

154.328

155.748

167.635

178.822

140.354

136.502

32.253

965.642

(1) 25% de IRPJ e 15% de CSLL para as empresas financeiras e para as empresas não financeiras de seguros, previdência e capitalização, e 25%
de IRPJ e 9% da CSLL para as demais empresas não financeiras.
(2) Ágio transferido do BB Banco de Investimento para a Elo Participações, conforme reorganização societária (Nota 2.d).

A expectativa de amortização dos ágios gerados nas aquisições de participações societárias respalda-se em
projeções de resultado que fundamentaram os negócios, elaboradas por empresas especializadas ou por área
técnica do Banco, contemplando os prazos das estimativas e taxas de desconto utilizadas na apuração do valor
presente líquido dos fluxos de caixa esperados.

e) Teste de Imparidade dos Ágios
O valor recuperável dos ágios na aquisição de investimentos é determinado com base no valor em uso, calculado
pela metodologia de fluxo de caixa descontado, que se fundamenta na projeção de um fluxo de caixa para a
empresa investida (unidade geradora de caixa) e na determinação da taxa que irá descontar esse fluxo.
As premissas adotadas para estimar esse fluxo são baseadas em informações públicas, no orçamento e no plano de
negócios das empresas avaliadas. As premissas consideram o desempenho atual e passado, bem como o
crescimento esperado no respectivo mercado de atuação e em todo ambiente macroeconômico.
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Os fluxos de caixa das empresas relacionadas a seguir foram projetados pelo período de dez anos, perpetuando-se
a partir do décimo primeiro ano, com taxa de crescimento estabilizada. Para os períodos de fluxo de caixa
excedentes aos prazos das projeções dos orçamentos ou planos de negócios, as estimativas de crescimento
utilizadas estão em linha com aquelas adotadas pelas empresas. A taxa de desconto nominal foi calculada, ano a
ano, com base no modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) ajustado ao mercado brasileiro e referenciado em
Reais (R$), com exceção do Banco Patagonia, cujo modelo foi ajustado ao mercado argentino e referenciado em
Pesos Argentinos (ARS).
Empresas (Unidades Geradoras de Caixa)

Taxa de Crescimento

(1)

Taxa de Desconto

(2)

Banco Votorantim

3,70%

11,34%

Banco Patagonia

14,50%

28,38%

BB Americas

2,00%

5,62%

Alelo

3,70%

11,54%

Vida Seguradora

3,00%

11,30%

Brasilveículos

3,20%

11,30%

Brasilcap

3,00%

11,30%

IRB-Brasil Resseguros

3,20%

10,30%

Brasilprev Nosso Futuro Seguros e Previdência S.A.

3,00%

11,30%

(1) Crescimento nominal na perpetuidade.
(2) Média geométrica dos dez anos de projeção, com exceção do BB Americas, que utilizou uma média geométrica dos oito anos de projeção.

De acordo com a análise de sensibilidade realizada, não há a indicação de que mudanças em premissas possam
fazer o valor contábil das unidades geradoras de caixa exceder o seu respectivo valor recuperável.
O valor recuperável do ágio na aquisição da Cielo é apurado por meio do valor líquido de venda, com base na
cotação das ações de emissão da companhia na BM&FBovespa.
Empresa (Unidade Geradora de Caixa)

Cotação CIEL3

Cielo

(1)

R$ 65,65

(1) Preço de fechamento da ação em 30.12.2013.

Nos exercícios de 2012 e 2013, não houve perda por imparidade sobre os ágios na aquisição de investimentos.

15  IMOBILIZADO DE USO
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
31.12.2012

Exercício/2013

31.12.2013

Saldo contábil

Movimentações

Depreciação

Provisão p/
imparidade

Edificações

1.927.474

1.382.876

(203.999)

(2.578)

5.171.342

(2.060.583)

(6.986)

3.103.773

Móveis e
equipamentos de uso

1.185.571

170.720

(153.217)

--

2.837.306

(1.634.232)

--

1.203.074

Sistemas de
processamento de
dados

1.098.886

340.887

(407.339)

--

3.377.023

(2.343.629)

(960)

1.032.434

Imobilizações em curso

994.006

(707.101)

--

--

286.905

--

--

286.905

Terrenos

185.054

628

--

--

185.682

--

--

185.682

Instalações

156.042

82.510

(34.983)

--

913.376

(709.807)

--

203.569

Sistemas de segurança

147.149

45.255

(24.376)

--

372.206

(204.178)

--

168.028

60.259

32.662

(11.825)

--

220.992

(139.896)

--

81.096

Sistemas de transporte

3.174

2.183

(502)

--

7.226

(2.371)

--

4.855

Móveis e
equipamentos em
estoque

3.020

(1.227)

--

--

1.793

--

--

1.793

5.760.635

1.349.393

(836.241)

(2.578)

13.373.851

(7.094.696)

(7.946)

6.271.209

Sistemas de
comunicação

Total

Valor de custo

Depreciação
acumulada

Imparidade
acumulada

Saldo
contábil
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R$ mil
BB-Consolidado
31.12.2012

Exercício/2013

31.12.2013

Saldo contábil

Movimentações

Depreciação

Provisão p/
imparidade

Valor de custo

Depreciação
acumulada

Imparidade
acumulada

Saldo contábil

Edificações

2.044.069

1.385.920

(209.982)

(2.578)

5.327.532

(2.103.117)

(6.986)

3.217.429

Móveis e
equipamentos de uso

1.385.438

241.741

(192.716)

(108)

3.467.064

(2.031.677)

(1.032)

1.434.355

Sistemas de
processamento de
dados

1.225.116

336.312

(426.037)

--

3.671.353

(2.535.002)

(960)

1.135.391

Imobilizações em curso

1.013.496

(705.425)

--

--

308.071

--

--

308.071

Terrenos

547.552

99.897

--

--

647.449

--

--

647.449

Instalações

192.897

84.930

(40.997)

--

970.929

(734.099)

--

236.830

Sistemas de segurança

149.521

45.772

(24.884)

--

377.655

(207.246)

--

170.409

Sistemas de
comunicação

65.274

45.197

(14.582)

--

263.383

(167.494)

--

95.889

Sistemas de transporte

10.595

3.304

(3.024)

--

36.867

(25.992)

--

10.875

3.020

(1.227)

--

--

1.793

--

--

1.793

6.636.978

1.536.421

(912.222)

(2.686)

15.072.096

(7.804.627)

(8.978)

7.258.491

Móveis e
equipamentos em
estoque
Total

16  INTANGÍVEL
a) Movimentação e Composição
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
31.12.2012
Saldo
contábil

Direitos de gestão de folhas de pagamento

(1)

Ágio na aquisição de sociedade incorporada
Outros ativos intangíveis

(2)

(3)

Softwares
Total

Exercício/2013
Aquisições

Baixas

31.12.2013

Amortização

Provisão p/
imparidade

Valor de
custo

Amortização
acumulada

Imparidade
acumulada

Saldo
contábil

5.418.495

1.524.300

(480.025)

(1.927.326)

48

8.770.366

(4.185.134)

(49.740)

4.535.492

4.042.610

--

--

(617.846)

--

4.961.028

(1.536.264)

--

3.424.764

2.648.518

191

(2.501)

(300.000)

--

2.826.208

(480.000)

--

2.346.208

702.530

265.739

--

(89.571)

--

1.470.654

(591.956)

--

878.698

12.812.153

1.790.230

(482.526)

(2.934.743)

48

18.028.256

(6.793.354)

(49.740) 11.185.162

(1) Os valores de Aquisições e Baixas incluem contratos renegociadas no período, em que o valor do novo contrato é ativado e o valor do contrato
anterior é baixado sem impacto no resultado.
(2) Refere-se ao ágio pela aquisição do Banco Nossa Caixa, incorporado em novembro/2009.
(3) Refere-se ao custo do direito de utilização da rede do Banco Postal para serviços de correspondente bancário (Nota 31.b).
R$ mil
BB-Consolidado
31.12.2012
Saldo
contábil

Direitos de gestão de folhas de pagamento

(1)

Ágio na aquisição de sociedade incorporada
Outros ativos intangíveis
Softwares
Total

(3)

(2)

Exercício/2013
Aquisições

Baixas

Amortização

31.12.2013
Provisão p/
imparidade

Valor de
custo

Amortização
acumulada

Imparidade
acumulada

Saldo
contábil

5.418.495

1.524.300

(480.025)

(1.927.326)

48

8.770.366

(4.185.134)

(49.740)

4.535.492

4.042.610

--

--

(617.846)

--

4.961.028

(1.536.264)

--

3.424.764

2.665.725

2.590

(4.005)

(302.250)

(3.556)

2.846.322

(483.267)

(4.551)

2.358.504

1.224.349

388.792

(3.156)

(104.686)

--

2.431.766

(926.467)

--

1.505.299

13.351.179

1.915.682

(487.186)

(2.952.108)

(3.508)

19.009.482

(7.131.132)

(54.291) 11.824.059

(1) Os valores de Aquisições e Baixas incluem contratos renegociadas no período, em que o valor do novo contrato é ativado e o valor do contrato
anterior é baixado sem impacto no resultado.
(2) Refere-se ao ágio pela aquisição do Banco Nossa Caixa, incorporado em novembro/2009.
(3) Refere-se principalmente ao custo do direito de utilização da rede do Banco Postal para serviços de correspondente bancário (Nota 31.b).
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b) Estimativa de Amortização
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
Exercício
Valores a amortizar

(1)

2015

2016

2017

2018

Total

4.748.477

2.190.461

2.190.375

1.669.929

385.920

11.185.162

2014

R$ mil
BB-Consolidado
Exercício
Valores a amortizar

(1)

2015

2016

2017

2018

Total

4.876.257

2.318.241

2.318.154

1.797.708

513.699

11.824.059

2014

(1) O custo do direito de utilização da rede do Banco Postal será amortizado como despesa, em 2014, no montante de R$ 396.606 mil. Em virtude
das adiantadas negociações entre o Banco do Brasil e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT sobre os estudos de constituição da
nova Instituição Financeira, divulgadas em novembro/2013, o modelo de negócios atual deverá ser revisitado durante o 1º trimestre de 2014,
motivo pelo qual o restante do intangível de R$ 1.949.602 mil será convertido em recebíveis no âmbito da nova parceria (Nota 31.b).

c) Teste de Imparidade
O teste de imparidade do ágio na aquisição do Banco Nossa Caixa, que foi incorporado pelo Banco do Brasil,
considera o valor em uso do Banco do Brasil no Estado de São Paulo (unidade geradora de caixa). Os fluxos de
caixa têm por base o resultado de 2013 da unidade geradora de caixa, com crescimento pela variação do Produto
Interno Bruto (PIB) e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), projetado por nove anos. Os fluxos
foram descontados pelo Custo de Capital Próprio do Banco do Brasil. A taxa de desconto nominal foi calculada, ano
a ano, com base no modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) ajustado ao mercado brasileiro e referenciado em
Reais (R$).
Empresa (Unidade Geradora de Caixa)
Banco do Brasil  Estado de São Paulo  Ágio Banco Nossa Caixa

Taxa de Crescimento

(1)

8,78% a.a.

Taxa de Desconto

(1)

11,34% a.a.

(1) Média geométrica dos nove anos de projeção.

De acordo com a análise de sensibilidade realizada, não há a indicação de que mudanças em premissas possam
fazer o valor contábil da unidade geradora de caixa exceder o seu respectivo valor recuperável.
Nos exercícios de 2012 e 2013, não houve perda por imparidade sobre o ágio de incorporação.
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17  DEPÓSITOS E CAPTAÇÕES NO MERCADO
a) Depósitos
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Depósitos à Vista

73.591.657

72.958.427

75.818.389

74.759.878

Pessoas físicas

32.481.255

30.583.585

32.614.732

30.651.601

Pessoas jurídicas

27.437.211

26.932.192

29.595.017

28.789.127

Vinculados

7.049.414

7.555.584

7.072.664

7.566.356

Governos

2.790.445

3.774.800

2.790.445

3.774.800

Moedas estrangeiras

1.355.823

1.178.480

1.355.823

1.178.480

Empresas ligadas

776.660

896.232

732.097

824.249

Especiais do Tesouro Nacional

559.571

824.699

559.571

824.699

Instituições do sistema financeiro

569.415

573.878

527.120

512.500

Domiciliados no exterior

131.480

29.272

130.537

28.361

Outros

440.383

609.705

440.383

609.705

140.728.107

117.744.043

140.728.107

117.744.043

132.510.762

110.270.220

132.510.762

110.270.220

Pessoas jurídicas

7.951.473

7.212.425

7.951.473

7.212.425

Empresas ligadas

250.253

244.793

250.253

244.793

15.619

16.605

15.619

16.605

30.815.754

18.971.133

27.155.259

16.568.656

Depósitos a Prazo

238.499.727

251.027.170

247.311.253

263.012.824

Moeda Nacional

112.789.676

140.394.785

115.179.497

145.937.903

Judiciais

101.669.497

86.261.246

101.768.835

86.346.242

17.920.965

17.620.533

24.243.332

23.978.073

5.208.690

5.952.981

5.208.690

5.952.981

Funproger (Nota 17.f)

201.236

198.610

201.236

198.610

Outros

709.663

599.015

709.663

599.015

Total

483.635.245

460.700.773

491.013.008

472.085.401

Passivo circulante

388.416.293

342.814.617

395.192.185

353.051.671

95.218.952

117.886.156

95.820.823

119.033.730

Depósitos de Poupança
Pessoas físicas

Instituições do sistema financeiro
Depósitos Interfinanceiros

Moedas estrangeiras
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT (Nota
17.e)

Passivo não circulante

b) Segregação de Depósitos por Prazo de Exigibilidade
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
Sem
Vencimento

Até
3 Meses

3 a 12
Meses

1a3
Anos

3a5
Anos

Acima de 5
Anos

31.12.2013

31.12.2012

Depósitos a prazo (1)

111.824.215

16.883.840

16.640.828

31.006.028

62.144.816

--

238.499.727

251.027.170

Depósitos de poupança

140.728.107

--

--

--

--

--

140.728.107

117.744.043

73.591.657

--

--

--

--

--

73.591.657

72.958.427

1.689.483

14.003.050

13.055.113

1.414.293

639.289

14.526

30.815.754

18.971.133

327.833.462

30.886.890

29.695.941

32.420.321

62.784.105

14.526

483.635.245

460.700.773

Depósitos à vista
Depósitos interfinanceiros
Total

(1) Inclui o valor de R$ 111.697.626 mil (R$ 138.021.226 mil em 31.12.2012), relativo a depósitos a prazo com cláusula de recompra antecipada
(compromisso de liquidez), considerados os prazos de vencimento originais.
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BB-Consolidado

Depósitos a prazo

(1)

Depósitos de poupança

Sem
Vencimento

Até
3 Meses

3 a 12
Meses

1a3
Anos

3a5
Anos

Acima de 5
Anos

31.12.2013

31.12.2012

111.873.706

23.191.676

18.730.139

31.331.370

62.181.281

3.081

247.311.253

263.012.824

140.728.107

--

--

--

--

--

140.728.107

117.744.043

75.818.389

--

--

--

--

--

75.818.389

74.759.878

1.527.616

9.696.532

13.626.020

1.263.898

622.157

419.036

27.155.259

16.568.656

329.947.818

32.888.208

32.356.159

32.595.268

62.803.438

422.117

491.013.008

472.085.401

Depósitos à vista
Depósitos interfinanceiros
Total

(1) Inclui o valor de R$ 113.214.820 mil (R$ 143.123.684 mil em 31.12.2012), relativo a depósitos a prazo com cláusula de recompra antecipada
(compromisso de liquidez), considerados os prazos de vencimento originais.

c) Captações no Mercado Aberto
R$ mil
BB- Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Carteira Própria

64.977.033

42.602.833

74.724.092

59.994.120

Títulos privados

34.122.356

9.553.997

41.630.853

19.642.180

Letras Financeiras do Tesouro

21.191.216

30.307.570

15.966.088

30.341.365

Letras do Tesouro Nacional

6.709.995

1.424.688

12.974.134

5.740.101

Títulos no exterior

2.953.466

1.316.578

2.973.368

1.838.920

Notas do Tesouro Nacional

--

--

1.172.757

2.165.001

Outros

--

--

6.892

266.553

164.803.243

166.912.091

164.589.620

165.546.113

Letras Financeiras do Tesouro

89.405.617

107.311.069

88.984.254

103.044.579

Letras do Tesouro Nacional

64.763.743

44.659.712

64.583.676

46.641.515

Notas do Tesouro Nacional

9.025.901

13.165.189

9.483.748

14.086.398

Títulos no exterior

1.607.982

1.776.121

1.537.942

1.773.621

--

--

150.866

246.639

Total

229.780.276

209.514.924

239.464.578

225.786.872

Passivo circulante

219.614.390

200.237.562

228.235.770

214.649.038

10.165.886

9.277.362

11.228.808

11.137.834

Carteira de Terceiros

Carteira de Livre Movimentação

Passivo não circulante
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d) Despesas com Operações de Captação no Mercado
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
2º Sem/2013
Despesas de Captações com Depósitos

Exerc/2013

BB-Consolidado

Exerc/2012 2º Sem/2013

Exerc/2013

ddd
Exerc/2012

(14.026.982) (26.122.053) (27.899.510) (14.616.143) (27.281.304) (29.298.352)

Depósitos a prazo

(5.407.400) (10.261.467) (13.692.272)

(5.937.754) (11.327.518) (15.019.897)

Depósitos judiciais

(4.098.705)

(7.703.528)

(6.871.449)

(4.098.596)

(7.703.382)

(6.870.821)

Depósitos de poupança

(4.252.648)

(7.676.350)

(6.867.289)

(4.252.648)

(7.676.350)

(6.867.289)

(268.229)

(480.708)

(468.500)

(327.145)

(574.054)

(540.345)

Depósitos interfinanceiros
Despesas de Captações no Mercado Aberto

(10.215.201) (17.955.852) (15.659.707) (10.771.257) (19.032.055) (16.891.270)

Carteira de terceiros

(8.477.377) (15.091.047) (13.281.503)

(8.557.802) (15.282.183) (13.564.921)

Carteira própria

(1.737.824)

(2.864.805)

(2.369.696)

(2.203.731)

(3.739.213)

(3.279.504)

--

--

(8.508)

(9.724)

(10.659)

(46.845)

(3.845.200)

(6.107.970)

(2.550.995)

(4.683.549)

(7.763.095)

(4.291.054)

Carteira de livre movimentação
Despesas de Captações de Recursos de Aceites e Emissão
de Títulos

(2.556.699)

(3.727.834)

(1.085.597)

(2.610.530)

(3.817.446)

(1.161.608)

Letras financeiras

(858.524)

(1.572.101)

(869.523)

(1.210.404)

(2.182.274)

(1.401.551)

Emissão de títulos e valores mobiliários no exterior

(429.977)

(808.035)

(595.875)

(862.615)

(1.763.375)

(1.727.895)

Despesas com Dívidas Subordinadas no Exterior

(228.673)

(445.704)

(363.317)

(228.673)

(445.704)

(363.422)

Despesas com Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

(716.605)

(1.377.464)

(680.974)

(716.605)

(1.374.029)

(677.497)

Outras

(386.546)

(648.193)

(512.918)

(431.476)

(729.658)

(631.455)

Letras de Crédito do Agronegócio - LCA

Total

(29.419.207) (52.657.236) (47.667.421) (31.447.703) (56.625.845) (52.153.050)
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(1)

05/2005
03/2005
14/2006
02/2006
13/2005

Pronaf Investimento

Giro Rural  Aquisição de Títulos

Giro Rural Fornecedores

Rural Custeio

Rural Investimento

15/2005
01/2006

Urbano Capital de Giro

Empreendedor Popular

25/2005
08/2006
11/2006
12/2006
02/2009
01/2012
02/2012

Integrar Área Urbana

FAT Giro Setorial Micro e Pequenas Empresas

FAT Fomentar Micro e Pequenas Empresas

FAT Fomentar Médias e Grandes Empresas

FAT Taxista

FAT Turismo Investimento

FAT Turismo Capital de Giro

(1)
(2)
(3)
(4)

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

SD

RA

RA

Forma (2)

08/2012

08/2012

09/2009

07/2006

08/2006

09/2007

11/2005

11/2005

11/2005

11/2005

11/2005

11/2005

11/2005

08/2006

01/2008

11/2005

11/2005

Data Inicial

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

01/2014

--

--

560.779

9.944

99.311

72.164

4.641

903

474

--

423

187.860

--

10

147.996

148.006

8.186

341

11.813

2.316

202.257

--

224.913

Data Final Disponível TMS (3)

Devolução de Recursos

TADE: Termo de Alocação de Depósito Especial.
RA - Retorno Automático (mensalmente, 2% sobre o saldo) e SD - Saldo Disponível.
Recursos remunerados pela Taxa Média Selic (TMS).
Recursos remunerados pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Total

27/2005

Exportação

Outros

18/2005

Urbano Investimento

Proger Urbano

04/2005

Resolução/ TADE

Pronaf Custeio

Proger Rural e Pronaf

Programa

e) Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

4.647.911

404.692

97.737

195.143

1.668

425

--

--

5.123

704.788

--

13

3.223.478

3.223.491

33.029

1.859

7

11.914

668.763

4.060

719.632

Aplicado TJLP (4)

31.12.2013

5.208.690

414.636

197.048

267.307

6.309

1.328

474

--

5.546

892.648

--

23

3.371.474

3.371.497

41.215

2.200

11.820

14.230

871.020

4.060

944.545

601.902

11.073

16.124

11.791

9.986

1.222

7.850

102

116

58.264

4

545

217.587

218.136

15.445

324

19.219

5.773

277.831

6.910

325.502

Total Disponível TMS (3)

5.351.079

210.915

9.069

141.551

24.993

3.898

8.866

--

--

399.292

4

320

3.414.695

3.415.019

66.702

2.956

63.248

128.905

1.269.113

5.844

1.536.768

Aplicado TJLP (4)

31.12.2012

88

5.952.981

221.988

25.193

153.342

34.979

5.120

16.716

102

116

457.556

8

865

3.632.282

3.633.155

82.147

3.280

82.467

134.678

1.546.944

12.754

1.862.270

Total

R$ mil
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O Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT é um fundo especial de natureza contábil e financeira, instituído pela Lei
n.º 7.998/1990, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e gerido pelo Conselho Deliberativo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador  Codefat. O Codefat é um órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por
representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo.
As principais ações para a promoção do emprego financiadas com recursos do FAT estão estruturadas em torno dos
programas de geração de emprego e renda, cujos recursos são alocados por meio dos depósitos especiais, criados
pela Lei n.º 8.352/1991, nas instituições financeiras oficiais federais, incorporando, entre outros, o próprio Programa
de Geração de Emprego e Renda  Proger, nas modalidades Urbano  Investimento e Capital de Giro  e Rural, o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  Pronaf, além de linhas especiais tais como FAT
Integrar  Rural e Urbano, FAT Giro Setorial  Micro e Pequenas Empresas, FAT Giro Setorial  Médias e Grandes
Empresas, FAT Giro Setorial Veículos  Micro e Pequenas Empresas, FAT Giro Setorial Veículos  Médias e
Grandes Empresas, FAT Fomentar - Micro e Pequenas Empresas, FAT Fomentar  Médias e Grandes Empresas,
FAT Giro Agropecuário, FAT Inclusão Digital, FAT Taxista, FAT Turismo Investimento e FAT Turismo Capital de
Giro.
Os depósitos especiais do FAT alocados junto ao Banco do Brasil, enquanto disponíveis, são remunerados pela
Taxa Média Selic (TMS) pro rata die. À medida que são aplicados nos financiamentos passam a ser remunerados
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) durante o período de vigência dos financiamentos. As remunerações
sobre os recursos alocados no Banco são recolhidas ao FAT mensalmente, conforme estipulado nas Resoluções
Codefat n.º 439/2005 e n.º 489/2006.

f) Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda (Funproger)
O Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda (Funproger) é um fundo especial de natureza contábil, criado
em 23.11.1999 pela Lei n.º 9.872/1999, alterada pela Lei n.° 10.360/2001 e pela Lei n.º 11.110/2005, regulamentado
pela Resolução Codefat n.º 409/2004 e alterações posteriores, gerido pelo Banco do Brasil com a supervisão do
Codefat/MTE, cujo saldo em 31.12.2013 é de R$ 201.236 mil (R$ 198.610 mil em 31.12.2012).
O objetivo do Funproger é conceder aval a empreendedores que não disponham das garantias necessárias para
contratação de financiamentos do Proger Urbano e do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado
(PNMPO), mediante o pagamento de uma comissão para a concessão de aval. Para formação do patrimônio do
Funproger, foram aportados recursos provenientes da diferença entre a aplicação da TMS e a TJLP na remuneração
dos saldos disponíveis de depósitos especiais do FAT. Outras fontes de recursos que compõem o Fundo são as
receitas decorrentes de sua operacionalização e a remuneração de suas disponibilidades pelo Banco do Brasil,
gestor do Fundo.
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18  OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
a) Obrigações por Empréstimos
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
até
90 Dias

de 91 a
360 Dias

de 1 a
3 Anos

de 3 a
5 Anos

31.12.2013

31.12.2012

No Exterior
Tomados junto ao Grupo BB no exterior

235.568

2.006.249

17.708.904

--

19.950.721

21.758.081

Tomados junto a banqueiros no exterior

2.762.188

10.889.755

1.150.318

188.356

14.990.617

9.856.328

--

--

428.631

--

428.631

623.151

Importação

97.108

51.701

67.953

1.303

218.065

289.492

Exportação

4.068

372

--

--

4.440

27.053

3.098.932

12.948.077

19.355.806

189.659

35.592.474

32.554.105

Passivo circulante

16.047.009

13.784.386

Passivo não circulante

19.545.465

18.769.719

Vinculados a empréstimos do setor público

(1)

Total

(1) Vencimento em abril de 2015, à taxa de 6,92% a.a.
R$ mil
BB-Consolidado
até
90 Dias

de 91 a
360 Dias

de 1 a
3 Anos

de 3 a
5 Anos

31.12.2013

31.12.2012

295.302

1.924

1.890

--

299.116

408.533

295.302

--

--

--

295.302

402.826

--

1.924

1.890

--

3.814

5.707

3.735.123

11.448.387

1.629.454

203.129

17.016.093

13.672.500

3.562.109

11.235.095

1.155.746

201.826

16.154.776

12.497.974

--

--

428.631

--

428.631

623.151

Exportação

94.482

209.643

--

--

304.125

365.702

Importação

78.532

3.649

45.077

1.303

128.561

185.673

4.030.425

11.450.311

1.631.344

203.129

17.315.209

14.081.033

15.480.736

12.972.062

1.834.473

1.108.971

No País
Tomados pelas empresas não financeiras
Demais linhas de crédito
No Exterior
Tomados junto a banqueiros no exterior
Vinculados a empréstimos do setor público

Total

(1)

Passivo circulante
Passivo não circulante
(1) Vencimento em abril de 2015, à taxa de 6,92% a.a.
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b) Obrigações por Repasses
Do País  Instituições Oficiais
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
Programas

Taxas de Atualização

Tesouro Nacional - Crédito Rural
Pronaf

TMS (se disponível)
Pré 0,50% a.a. a 4,00% a.a. (se aplicado)

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

473.365

633.638

536.733

713.279

332.048

475.613

332.048

475.613

85.372

86.715

85.372

86.715

54.590

69.955

54.590

69.955

1.355

1.355

64.723

80.996

42.685.432

40.284.112

43.967.974

41.762.751

42.685.432

40.284.112

42.685.432

40.284.112

--

--

1.282.542

1.478.639

Pré 6,35% a.a.
Cacau

IGP-M + 8,00% a.a.
TJLP + 0,60% a.a.
Pré 5,75% a.a. a 8,25% a.a.

Recoop

IGP-DI + 1,00% a.a.
IGP-DI + 2,00% a.a.

Outros

--

BNDES
Pré 0,00% a.a. a 7,30% a.a.
TJLP + 0,00% a.a. a 5,40% a.a.
Banco do Brasil

IPCA + 9,41% a.a. a 9,91% a.a.
Selic + 0,40% a.a a 4,00% aa
Var.Camb. + 0,50% a.a. a 6,50 % a.a.
Pré 0,80% a.a. a 7,00% a.a.
TJLP + 0,50% a.a. a 4,50% a.a.

Banco Votorantim

IPCA + 7,02% a.a. a 9,91% a.a.
Selic - 1,30% a.a. a 2,50% a.a.
Var.Camb. + 1,30% a.a. a 3,00% a.a.

Caixa Econômica Federal
Finame
Banco do Brasil

Pré 0,00% a.a. a 8,50% a.a.
TJLP + 0,90% a.a. a 5,50% a.a.
Var. Camb. + 0,90% a.a. a 3,00% a.a.

4.219.810

895.482

4.219.810

895.482

27.526.488

18.485.748

28.477.344

19.494.062

27.526.488

18.485.748

27.528.447

18.489.696

--

--

948.897

1.004.366

9.903.122

653.052

9.903.122

653.052

9.028.770

--

9.028.770

--

Pré 0,30% a.a. a 8,30% a.a.
Banco Votorantim

TJLP + 0,50% a.a. a 5,50% a.a.
Var. Camb. + 0,90% a.a. a 1,40% a.a.

Outras Instituições Oficiais
Suprimento Especial  Poupança
Rural

TR
TMS (Rec. disponível)

Funcafé

Pré 5,50% a.a. a 6,75% a.a.

874.324

652.912

874.324

652.912

(Rec. aplicado)
28

140

28

140

Total

Outros

--

84.808.217

60.952.032

87.104.983

63.518.626

Passivo circulante

31.456.475

16.710.092

32.268.744

17.756.624

Passivo não circulante

53.351.742

44.241.940

54.836.239

45.762.002
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Do Exterior
R$ mil
BB-Consolidado

BB-Banco Múltiplo

Recursos livres - Resolução CMN n.º 3.844/2010

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

11.851.606

3.504.292

23.984

87.013

477

477

477

477

11.852.083

3.504.770

24.461

87.490

24.079

804

24.079

481

11.828.004

3.503.966

382

87.009

Fundo Especial de Apoio às pequenas e médias empresas industriais
Total
Passivo circulante
Passivo não circulante

c) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

Despesas de Obrigações por
Empréstimos

(2.421.449)

(5.152.111)

(3.170.360)

(1.822.529)

(4.014.169)

(2.410.077)

Despesas de Obrigações por
Repasses

(2.491.056)

(4.737.461)

(2.927.330)

(2.363.831)

(4.572.466)

(3.057.469)
(2.111.620)

BNDES

(1.270.409)

(2.507.436)

(2.004.278)

(1.312.904)

(2.598.762)

Do Exterior

(790.713)

(1.409.888)

(35.279)

(601.937)

(1.113.731)

-

Finame

(295.379)

(616.595)

(689.079)

(311.659)

(652.292)

(743.347)

Tesouro Nacional

(49.789)

(81.854)

(123.135)

(52.565)

(85.993)

(126.943)

Caixa Econômica Federal

(26.446)

(38.387)

(20.388)

(26.446)

(38.387)

(20.388)

Outras

(58.320)

(83.301)

(55.171)

(58.320)

(83.301)

(55.171)

Despesas de Obrigações com
Banqueiros no Exterior

(731.431)

(1.738.260)

(1.198.847)

(766.640)

(1.834.100)

(1.254.129)

Despesas de Obrigações por Fundos
Financeiros e de Desenvolvimento

(394.147)

(764.283)

(654.532)

(394.147)

(764.283)

(654.532)

(6.038.083)

(12.392.115)

(7.951.070)

(5.347.147)

(11.185.018)

(7.376.206)

Total
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19  RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
R$ mil
Valor
Emitido

CAPTAÇÕES

Remuneração a.a.

Data
Captação

Vencimento

Banco do Brasil
Programa Global Medium - Term Notes

31.12.2013

31.12.2012

109.989.732

58.093.208

10.113.652

6.303.172
387.261

R$

350.000

9,75%

07/2007

07/2017

342.150

US$

100.000

Libor 6m+2,55%

07/2009

07/2014

237.271

206.658

US$

950.000

4,50%

01/2010

01/2015

2.268.011

1.978.662

US$

500.000

6,00%

01/2010

01/2020

1.197.145

1.044.118

EUR

750.000

4,50%

01/2011

01/2016

2.515.367

2.098.921

JPY

24.700.000

1,80%

09/2012

09/2015

553.411

587.552

EUR

700.000

3,75%

07/2013

07/2018

2.280.146

--

CHF

275.000

2,50%

12/2013

06/2019

720.151

--

5.682.804

4.952.108

USD

500.000

3,88%

11/2011

01/2017

1.185.458

1.033.277

USD

1.925.000

3,88%

10/2012

10/2022

4.497.346

3.918.831

USD

128.380

0,75% a 2,12%

302.680

688.797

10.325.498

9.681.191

7.071.906

7.754.338

3.253.592

1.926.853

3.390.290

--

Letras de Crédito do Agronegócio

77.887.575

32.898.221

Curto Prazo (2)

12.932.745

11.037.065

64.954.830

21.861.156

2.287.233

3.569.719

--

3.536.300

2.287.233

33.419

641.635

393.669

387.824

224.275

253.811

169.394

475.461

837.797

"Senior Notes"

Notas Estruturadas

Certificados de Depósitos
Curto Prazo (1)

0,15% a 4,40%

Longo Prazo (1)

0,87% a 4,40%

11/2016

Letras de Crédito Imobiliário

Longo Prazo (3)

12/2019

Letras Financeiras
Curto Prazo (2)
Longo Prazo

104,00% a 106,50% DI

01/2017

Banco Patagonia
Curto Prazo

(4)

Longo Prazo (4)

05/2015

Entidade de Propósitos Específicos - EPE no Exterior

(5)

Securitização do Fluxo Futuro de Ordens de Pagamento do Exterior
USD

250.000

6,55%

12/2003

12/2013

--

88.174

USD

250.000

Libor 3m+0,55%

03/2008

03/2014

58.571

255.454

USD

150.000

5,25%

04/2008

06/2018

253.526

270.252

USD

200.000

Libor 3m+1,20%

09/2008

09/2015

163.364

223.917

12.018.845

11.410.259

3.381.188

3.948.660

750.245

1.467.177

2.630.943

2.481.483

54.965

57.067

24.980

31.275

29.985

25.792

Banco Votorantim
Programa "Global Medium - Term Notes"
Curto Prazo (2)
Longo Prazo (6)

07/2020

Credit Linked Notes
Curto Prazo

(2)

Longo Prazo (6)

06/2018
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R$ mil
Valor
Emitido

CAPTAÇÕES

Remuneração a.a.

Data
Captação

Vencimento

Debêntures

31.12.2013

31.12.2012

752.209

748.029

100,00% a 111,00% DI

06/2006

07/2027

752.209

748.029

93,50% a 98,00% DI

02/2012

07/2015

93.918

66.265

1.266.062

1.106.694

Pós-fixado

90,00% a 98,00% DI

12/2007

03/2020

1.265.250

2.584

Pré-fixado

9,22% a 9,60%

06/2013

08/2014

812

1.104.110

6.470.503

5.483.544

Pré-fixado

5,10% a 13,95%

09/2010

11/2022

343.092

90.269

Pós-fixado

3,11% a 7,60% + IPCA

01/2011

12/2020

207.080

135.100

Pós-fixado

100,00% a 112,02% DI

04/2011

04/2019

5.843.861

5.159.520

Pós-fixado

108,30% a 109,30%
Selic

01/2012

04/2015

75.337

97.159

Pós-fixado

3,67% a 5,57% + IGPM

06/2013

11/2015

1.133

1.496

20.202

55.146

2.451

3.869

Pós-fixado

Letras de Crédito Imobiliário

Letras de Crédito do Agronegócio

Letras Financeiras

Empresas não Financeiras
Cibrasec
Certificados de Recebíveis Imobiliários (7)

10,30%

Kepler Weber S.A.
Debêntures

TJLP+3,80%

09/2007

10/2020

10.180

13.465

CDI+1,50%

03/2010

03/2014

7.571

37.812

(92.783)

(119.956)

123.053.092

70.670.123

Passivo circulante

25.167.346

24.846.154

Passivo não circulante

97.885.746

45.823.969

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Debêntures

Valor Eliminado na Consolidação

(8)

Total

(1) Títulos emitidos no exterior em USD, EUR, GBP, RMB e AUD.

(2)
(3)
(4)
(5)

Títulos emitidos em moeda estrangeira e/ou nacional com vencimento até 360 dias.
Operações com vencimento compreendido entre 361 e 2.164 dias.
Títulos emitidos com taxas de 19,00% a.a. a 21,00% a.a. e Badlar+297ptos. a Badlar+435 ptos.
A Entidade de Propósito Específico (EPE) Dollar Diversified Payment Rights Finance Company foi constituída sob as leis das Ilhas Cayman com
os seguintes propósitos: (a) emissão e venda de valores mobiliários no mercado internacional; (b) uso dos recursos obtidos com a emissão de
valores mobiliários para pagamento da compra, junto ao Banco, dos direitos sobre ordens de pagamento emitidas por banqueiros correspondentes
localizados nos EUA e pela própria agência do BB Nova Iorque, em dólares norte-americanos, para qualquer agência do Banco no país (Direitos
sobre Remessa) e (c) realização de pagamentos de principal e juros dos valores mobiliários e demais pagamentos previstos nos contratos de
emissão desses títulos. A EPE declara não ter nenhum ativo ou passivo relevante que não os direitos e deveres provenientes dos contratos de
emissão dos valores mobiliários. O Banco não é acionista, não detém a propriedade e tampouco participa dos resultados da EPE. As obrigações
decorrentes dos valores mobiliários emitidos são pagas pela EPE com os recursos acumulados em sua conta.
(6) Operações com vencimento superior a 360 dias, sendo os certificados emitidos em moeda estrangeira e nacional.
(7) Taxa Referencial - TR, Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM e IPCA e prazo médio de vencimento de 134 meses.
(8) Refere-se a títulos emitidos pelo Conglomerado BB, em poder de dependências/controladas no exterior.
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20  OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e Previdenciárias
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
31.12.2013
Obrigações legais (Nota 28.d)

BB-Consolidado

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

12.602.564

13.073.718

12.602.564

13.881.845

Passivo fiscal diferido (Nota 25.d)

5.651.543

6.799.319

6.241.771

7.452.894

Impostos e contribuições sobre lucros a pagar

4.729.026

3.842.067

5.429.259

4.641.641

Provisão para demandas fiscais (Nota 28.a)

184.580

140.580

2.016.385

2.020.124

Impostos e contribuições a recolher

906.963

850.144

1.605.069

1.453.973

81.660

123.421

701.527

1.156.167

316.826

316.855

280.370

316.861

Total

24.473.162

25.146.104

28.876.945

30.923.505

Passivo circulante

19.696.585

19.016.935

22.222.882

24.030.336

4.776.577

6.129.169

6.654.063

6.893.169

Provisão para impostos e contribuições sobre lucros
Outras

Passivo não circulante

b) Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

4.351.838

2.250.825

4.351.838

2.250.825

2.063.491

1.969.767

2.063.491

1.969.767

Fundos do Governo do Estado de São Paulo

729.816

761.189

729.816

761.189

Consolidação da Agricultura Familiar  CAF

25.241

25.840

25.241

25.840

Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária  Procera

21.995

25.007

21.995

25.007

Combate à Pobreza Rural  Nossa Primeira Terra  CPR/NPT

14.883

11.296

14.883

11.296

Terras e Reforma Agrária  BB Banco da Terra

12.939

4.735

12.939

4.735

441.219

39.949

441.219

39.949

Total

7.661.422

5.088.608

7.661.422

5.088.608

Passivo circulante

5.219.026

3.121.529

5.219.026

3.121.529

Passivo não circulante

2.442.396

1.967.079

2.442.396

1.967.079

Marinha Mercante
Pasep

(1)

Outros

(1) O Banco é administrador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), garantindo rentabilidade mínima equivalente à
Taxa de Juros de Longo Prazo  TJLP.
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c) Dívidas Subordinadas
R$ mil
Captações

Valor emitido

Remuneração a.a.

Data captação

Vencimento

31.12.2013

31.12.2012

18.529.802

16.602.973

17.925.347

15.938.342

591.651

627.940

Banco do Brasil
Recursos FCO  Fundo Constitucional do
Centro-Oeste
Recursos aplicados

(1)

Recursos disponíveis

(2)

Encargos a capitalizar
CDBs Subordinados Emitidos no País

12.804

36.691

5.137.043

4.711.053

900.000

113,80% do CDI

03/2009

09/2014

1.468.869

1.344.943

1.335.000

115,00% do CDI

03/2009

03/2015

2.187.159

2.000.773

1.000.000

105,00% do CDI

11/2009

11/2015

1.481.015

1.365.337

7.644.863

6.673.140

Dívidas Subordinadas no Exterior
USD mil

300.000

8,50%

09/2004

09/2014

710.925

619.378

USD mil

660.000

5,38%

10/2010

01/2021

1.584.030

1.382.336

USD mil

1.500.000

5,88%

05/2011

01/2022

3.563.218

3.105.980

USD mil

750.000

5,88%

06/2012

01/2023

1.786.690

1.565.446

16.057.992

9.196.989

Letras Financeiras Subordinadas

Total das Dívidas Subordinadas do BB-Banco Múltiplo

1.000.000

108,50% do CDI

03/2010

03/2016

1.448.056

1.331.338

1.006.500

111,00% do CDI

03/2011

03/2017

1.319.658

1.210.944

335.100

111,00% do CDI

04/2011

04/2017

437.238

401.218

13.500

111,00% do CDI

05/2011

05/2017

17.433

15.997

700.000

111,00% do CDI

09/2011

10/2017

859.178

788.399

512.500

111,50% do CDI

05/2012

05/2018

586.275

537.769

215.000

112,00% do CDI

05/2012

05/2019

246.006

225.565

115.000

112,50% do CDI

05/2012

06/2020

131.614

120.632

35.500

IPCA+5,45%

05/2012

06/2020

41.892

37.771

49.800

111,50% do CDI

06/2012

01/2018

56.523

51.846

690.900

CDI+1,06%

06/2012

01/2018

786.372

720.162

300

IPCA+5,32%

06/2012

01/2018

353

316

873.600

IPCA+5,40%

06/2012

02/2018

1.027.447

921.522

52.500

111,50% do CDI

06/2012

04/2018

59.799

54.852

308.400

CDI+1,10%

06/2012

04/2018

352.613

322.795

184.800

CDI+1,11%

06/2012

05/2018

211.397

193.503

12.000

111,50% do CDI

06/2012

06/2018

13.697

12.564

7.200

IPCA+5,30%

06/2012

06/2018

8.464

7.615

100.000

IPCA+5,40%

06/2012

06/2018

117.746

105.833

20.000

IPCA+5,50%

06/2012

06/2018

23.558

21.154

500.000

IPCA+5,53%

06/2012

06/2018

590.094

528.771

315.300

IPCA+5,56%

06/2012

06/2018

371.773

333.642

100.000

111,50% do CDI

07/2012

02/2018

113.379

103.998

10.200

111,50% do CDI

07/2012

04/2018

11.561

10.604

27.000

IPCA+5,24%

07/2012

04/2018

31.476

28.413

40.800

111,50% do CDI

07/2012

06/2018

46.275

42.446

17.400

IPCA+5,33%

07/2012

06/2018

20.317

18.324

22.200

111,50% do CDI

07/2012

07/2018

25.170

23.088

1.000.000

Pré 10,51%

09/2012

07/2018

1.133.034

1.025.908

5.233.500

111,00% do CDI

01/2013

01/2019

5.681.470

--

266.400

111,00% do CDI

02/2013

02/2019

288.124

--

47.369.700

37.184.155
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R$ mil
Captações

Valor emitido

Remuneração a.a.

Data captação

Vencimento

31.12.2013

31.12.2012

57.500

IPCA+7,93%

03/2008

03/2013

1.071.487

1.081.280

--

260.000

CDI+1,67%

08/2009

108.244

08/2014

415.180

7.500

IPCA+7,86%

377.837

08/2009

08/2014

13.376

5.250

11.713

IPCA+7,92%

08/2009

08/2014

9.390

8.217

2.500

IPCA+7,95%

08/2009

08/2014

4.475

3.915

19.500

IPCA+8,00%

08/2009

08/2014

34.991

30.599

250.000

CDI+1,64%

12/2009

12/2014

385.618

351.056

135.000

CDI+1,67%

12/2009

12/2014

208.457

189.699

575.000

Pré 7,38%

01/2010

01/2020

1.481.180

1.346.054

1.126.440

1.068.271

94.950

CDI+1,30%

11/2010

11/2016

95.793

95.587

30.000

CDI+1,60%

12/2010

12/2016

30.026

30.020

324.900

CDI+1,94%

05/2011

05/2017

329.258

328.186

35.550

IGPM+7,55%

05/2011

05/2017

46.246

45.900

1.400

IPCA+7,76%

05/2011

05/2017

1.959

1.719

4.650

IPCA+7,85%

05/2011

05/2017

6.524

5.718

7.500

IPCA+7,95%

05/2011

05/2017

10.515

9.206

45.000

IPCA+7,95%

07/2011

07/2016

62.032

54.314

15.000

IGPM+7,70%

07/2011

07/2017

19.181

19.148

6.922

IPCA+8,02%

07/2011

07/2019

9.509

8.320

25.000

IPCA+7,90%

08/2011

08/2016

34.400

30.137

Banco Votorantim
CDBs Subordinados Emitidos no País

Nota Subordinada

USD mil

Letras Financeiras Subordinadas

1.250

115,00% do CDI

08/2011

08/2017

1.580

1.446

10.050

IGPM+7,70%

08/2011

08/2017

12.864

12.861

20.000

IPCA+7,76%

08/2011

08/2017

27.249

23.902

11.000

IPCA+7,85%

08/2011

08/2017

15.056

13.196

25.000

IPCA+7,93%

08/2011

08/2017

34.315

30.053

33.000

117,00% do CDI

09/2011

09/2017

33.893

33.645

15.000

IGPM+6,74%

09/2011

09/2017

18.523

18.655

250.000

119,00% do CDI

10/2011

10/2017

255.850

254.208

18.000

IGPM+6,71%

10/2011

10/2017

22.076

22.266

1.128

IPCA+7,00%

11/2012

11/2016

--

1.148

16.920

IPCA+7,10%

11/2012

11/2016

--

17.207

5.640

IPCA+7,20%

11/2012

11/2016

--

5.710

5.640

IPCA+7,25%

11/2012

11/2020

--

5.719

1.194

IPCA+7,00%

11/2013

11/2016

1.214

--

17.908

IPCA+7,10%

11/2013

11/2016

18.208

--

5.976

IPCA+7,20%

11/2013

11/2016

6.046

--

5.969

IPCA+7,25%

11/2013

11/2020

6.052

--

27.500

IPCA+8,10%

11/2013

11/2023

28.071

--

3.679.107

3.495.605

Total das Dívidas Subordinadas do Banco Votorantim
Dívidas subordinadas emitidas pelo BB-Banco Múltiplo, em poder de controlada no exterior, eliminadas no BB-Consolidado
Total das Dívidas Subordinadas do BB-Consolidado(4)

(491)

(3.581)

51.048.317

40.676.179

(1) Remunerados pelos encargos pactuados com os mutuários, deduzido o del credere da instituição financeira, conforme artigo 9º da Lei
n.º 7.827/1989.
(2) Remunerados com base na taxa extramercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), conforme artigo 9º da Lei n.º 7.827/1989.
(3) Operações liquidadas antecipadamente.
(4) O montante de R$ 32.747.645 mil (R$ 32.400.578 mil em 31.12.2012) compõe o nível II do Patrimônio de Referência (PR), sendo o montante de
R$ 18.529.802 mil, em conformidade com a Resolução CMN n.º 4.192/2013 e o montante de R$ 14.217.843 mil de acordo com a
Resolução CMN nº 3.444/2007. Conforme determinação do Bacen, as dívidas subordinadas emitidas pelo Banco Votorantim não compõem o
PR do Banco do Brasil (Nota 29.f).
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d) Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida
R$ mil
Captações

Valor emitido

Remuneração a.a.

Data captação

31.12.2013

31.12.2012

USD mil

1.500.000

USD mil

1.750.000

8,50%

10/2009

3.558.392

3.104.493

9,25%

01 e 03/2012

4.277.041

USD mil

3.743.315

2.000.000

6,25%

01/2013

4.720.277

R$ mil

--

8.100.000

5,50%

09/2012

8.324.729

8.214.555

20.880.439

15.062.363

Bônus Perpétuos

Total BB-Banco Múltiplo
Valores eliminados no BB-Consolidado
Total BB-Consolidado
Passivo circulante
Passivo não circulante

(6.116)

(1.292)

20.874.323

15.061.071

320.248

242.577

20.554.075

14.818.494

Do total dos bônus perpétuos, o montante de R$ 18.445.734 mil compõe o Patrimônio de Referência - PR
(R$ 14.484.062 mil em 31.12.2012), sendo o montante de R$ 8.489.750 mil, em conformidade com a Resolução
CMN n.º 4.192/2013 e o montante de R$ 9.955.984 mil de acordo com a Resolução CMN nº 3.444/2007 (Nota
29.f).
O bônus emitido em outubro de 2009, no valor de USD 1.500.000 mil, tem opção de resgate por iniciativa do Banco
do Brasil (Banco) a partir de 2020 ou em cada pagamento semestral de juros subsequente, desde que autorizado
previamente pelo Banco Central do Brasil (Bacen). Caso o Banco não exerça a opção de resgate em outubro de
2020, os juros incidentes sobre os títulos serão corrigidos nessa data para 7,782% mais o preço de negociação dos
Títulos do Tesouro Norte-Americano de 10 anos. A partir dessa data, a cada 10 anos, os juros incidentes sobre os
títulos serão corrigidos levando-se em consideração o preço de negociação dos Títulos do Tesouro Norte-Americano
de 10 anos.
Os bônus emitidos em janeiro e março (reabertura) de 2012, nos valores de USD 1.000.000 mil e USD 750.000 mil,
respectivamente, e o bônus emitido em janeiro de 2013, no valor de USD 2.000.000 mil, tiveram, em 27 de setembro
de 2013 seus termos e condições alterados com a finalidade de ajustá-los às regras da Resolução n.° 4.192 de
01.03.2013 do Bacen, que regulamenta a implementação de Basileia III no Brasil. As alterações entraram em vigor
em 1º de outubro de 2013, quando os instrumentos foram submetidos ao Bacen para a obtenção de autorização
para integrarem o Capital Complementar (Nível I) do Banco. A autorização foi concedida em 30 de outubro de 2013.
Caso o Banco não exerça a opção de resgate em abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012, e em abril de 2024
para o bônus emitido em 2013, a taxa de juros dos títulos será redefinida naquela data e a cada 10 anos de acordo
com o U.S. Treasury de 10 anos vigente na época mais o spread inicial de crédito. Os títulos apresentam as
seguintes opções de resgate, sujeitas a autorização prévia do Bacen:
(i)

(ii)

(iii)

o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo, mas não em parte, em abril de 2023 para os
bônus emitidos em 2012 e em abril de 2024 para o bônus emitido em 2013, ou em cada pagamento
semestral de juros subsequente, pelo preço base de resgate;
o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo, mas não em parte, após cinco anos da data de
emissão desde que anterior a abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012 e em abril de 2024 para o
bônus emitido em 2013, em função de evento tributário, pelo preço base de resgate;
o Banco poderá, a seu critério, resgatar os títulos no todo mas não em parte, após cinco anos da data de
emissão e desde que anterior a abril de 2023 para os bônus emitidos em 2012 e em abril de 2024 para o
bônus emitido em 2013, em função de evento regulatório, pelo maior valor entre o preço base de resgate
e o Make-whole amount.

Os bônus emitidos em outubro de 2009 determinam que o Banco suspenda os pagamentos semestrais de juros e/ou
acessórios sobre os referidos títulos emitidos (que não serão devidos, nem acumulados) caso:
(i)

o Banco não esteja enquadrado ou o pagamento desses encargos não permita que esteja em
conformidade com os níveis de adequação de capital, limites operacionais ou seus indicadores
financeiros estejam abaixo do nível mínimo exigido pela regulamentação aplicável a bancos brasileiros;

98

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

o Bacen ou as autoridades regulatórias determinem a suspensão dos pagamentos dos referidos
encargos;
algum evento de insolvência ou falência ocorra;
alguma inadimplência ocorra; ou
o Banco não tenha distribuído o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio aos portadores
de ações ordinárias referentes ao período de cálculo de tais juros e/ou acessórios.

Os bônus emitidos em janeiro e março de 2012 e em janeiro de 2013 determinam que o Banco suspenda os
pagamentos semestrais de juros e/ou acessórios sobre os referidos títulos emitidos (que não serão devidos, nem
acumulados) caso:
(i)
os lucros distribuíveis no período não sejam suficientes para a realização do referido pagamento
(condição discricionária para o Banco);
(ii)
o Banco não esteja enquadrado ou o pagamento desses encargos não permita que esteja em
conformidade com os níveis de adequação de capital, limites operacionais ou seus indicadores financeiros
estejam abaixo do nível mínimo exigido pela regulamentação aplicável a bancos brasileiros;
(iii)
o Bacen ou as autoridades regulatórias determinem a suspensão dos pagamentos dos referidos
encargos;
(iv)
algum evento de insolvência ou falência ocorra;
(v)
alguma inadimplência ocorra.
De acordo com as regras de Basileia III, os bônus emitidos em janeiro e março de 2012 e em janeiro de 2013
contam com mecanismos de absorção de perdas (loss absorption). Além disso, caso o item (i) ocorra, o pagamento
de dividendos pelo Banco aos seus acionistas ficará limitado ao mínimo obrigatório determinado pela legislação
aplicável até que os pagamentos semestrais de juros e/ou acessórios sobre os referidos títulos tenham sido
retomados integralmente.
O bônus emitido em setembro de 2012, no valor de R$ 8.100.000 mil, terá os juros devidos por períodos semestrais.
Os juros relativos a cada semestre serão pagos em parcela única, atualizados pela taxa Selic, em até trinta dias
corridos contados (i) após a realização do pagamento dos dividendos ou juros sobre o capital próprio do respectivo
semestre, ou (ii) após aumento de capital com lucros pertencentes aos acionistas, o que ocorrer antes.
Não haverá pagamento dos encargos financeiros referentes a um determinado semestre enquanto não for realizado
(i) pagamento ou crédito de dividendos (inclusive sob a forma de juros sobre o capital próprio), ou (ii) aumento de
capital com lucros pertencentes aos acionistas, relativos ao mesmo semestre. Os encargos financeiros não pagos
não serão acumulados. Caso não seja realizado pagamento ou crédito de dividendos (inclusive sob a forma de juros
sobre o capital próprio) ou aumento de capital com lucros pertencentes aos acionistas, até 30 de junho ou 31 de
dezembro do exercício social seguinte, conforme o caso, os encargos financeiros que ainda não houverem sido
pagos, deixarão de ser exigíveis definitivamente.
O pagamento dos juros será postergado caso o Banco esteja desenquadrado em relação aos limites operacionais
estabelecidos na regulamentação em vigor ou esse pagamento implique o aludido desenquadramento, devendo ser
atualizado pela taxa Selic, pro rata temporis, até a efetivação de seu pagamento.
Eventuais amortizações ou resgate da dívida, parciais ou integrais, na hipótese de acordo entre as partes, somente
poderão ser realizados se os dividendos estiverem sendo devidamente pagos e previamente autorizados pelo
Bacen. O resgate da obrigação, ainda que parcial, apenas poderá ocorrer caso o Banco não esteja desenquadrado
em relação aos seus limites operacionais estabelecidos na regulamentação em vigor, e ainda, que o resgate não
acarrete situação de desenquadramento, sendo o valor devido acrescido dos juros previstos, pro rata temporis, até a
efetivação do seu pagamento. A dívida não poderá ser resgatada por iniciativa da União.
Em caso de dissolução ou liquidação do Banco, o pagamento do principal e encargos da dívida ficará subordinado
ao pagamento dos demais passivos. A presente captação foi autorizada pelo Bacen a integrar o patrimônio de
referência no Nível I até o limite regulamentar (Resolução CMN n.º 4.192/2013), e o restante dos valores
monetizados em Nível II, a partir de setembro de 2012.
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e) Diversas
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Operações com cartão de crédito/débito

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

17.409.035

15.054.758

17.409.035

15.054.758

Passivos atuariais (Nota 27.e)

8.134.976

10.119.807

8.134.976

10.119.807

Provisões para pagamentos a efetuar

3.823.052

3.737.040

6.744.857

5.353.071

Credores diversos no país

2.343.410

1.873.475

6.177.422

4.912.992

Provisões para demandas cíveis (Nota 28.a)

4.511.016

3.945.650

4.811.852

4.208.172

Provisões para demandas trabalhistas (Nota 28.a)

2.959.477

2.496.821

3.425.747

2.945.490

Recursos vinculados a operações de crédito

1.051.800

1.307.462

1.060.628

1.352.710

Credores diversos no exterior

129.015

84.292

870.196

554.799

Obrigações por convênios oficiais

711.949

1.011.941

711.949

1.011.941

Obrigações por prestação de serviços de pagamento

692.248

647.850

692.256

647.850

Obrigações por prêmios concedidos a clientes por fidelidade

534.975

800.262

534.975

800.262

Obrigações por aquisição de bens e direitos

517.694

721.253

530.579

732.021

Obrigações por operações vinculadas a cessão

209.474

89.413

264.918

1.844.135

Provisões para perdas com o Fundo de Compensação de Variação
Salarial - FCVS

230.556

217.028

230.556

217.028

Provisões para garantias prestadas

139.787

139.787

145.678

144.244

1.411

2.610

1.411

2.610

1.381.325

742.971

1.450.851

789.576

Total

44.781.200

42.992.420

53.197.886

50.691.466

Passivo circulante

35.817.487

31.270.022

43.471.851

36.898.627

8.963.713

11.722.398

9.726.035

13.792.839

Coobrigações em Cessões de Crédito
Outras

Passivo não circulante

21  OPERAÇÕES DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO
a) Créditos das Operações
R$ mil
BBConsolidado

31.12.2013

31.12.2012

Prêmios diretos de seguros a receber

2.232.640

1.454.249

Crédito de operações de seguros com resseguradoras

1.120.978

656.213

392.069

80.808

Crédito de operações de seguros com seguradoras
Crédito de operações com capitalização

11.252

--

16

2.678

Total

3.756.955

2.193.948

Ativo circulante

3.739.624

2.191.786

17.331

2.162

Crédito de operações de previdência complementar

Ativo não circulante
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b) Provisões Técnicas
R$ mil
BBConsolidado

31.12.2013

31.12.2012

Seguros

8.722.993

5.393.434

Provisão de prêmios não ganhos

4.788.037

3.159.605

Provisão de sinistros a liquidar

2.856.839

1.474.351

Provisão para sinistros ocorridos mas não avisados

644.026

445.662

Provisão complementar de cobertura

226.438

190.828

Outras provisões

207.653

122.988

Previdência

62.689.440

50.545.598

Provisão matemática de benefícios a conceder

60.270.487

48.334.700

Provisão matemática de benefícios concedidos

1.032.773

870.870

Provisão de excedente financeiro

442.926

428.331

Provisão de insuficiência de contribuição

424.618

415.477

Provisão para sinistros ocorridos mas não avisados

14.621

15.624

504.015

480.596

Capitalização

6.316.911

4.294.494

Provisão matemática para capitalização

6.005.339

4.077.525

256.566

150.443

Outras provisões

Provisão para sorteios e resgates
Outras provisões

55.006

66.526

Total

77.729.344

60.233.526

Passivo circulante

19.733.882

15.179.674

Passivo não circulante

57.995.462

45.053.852

31.12.2013

31.12.2012

Seguros

8.722.993

5.393.434

Vida

3.685.813

2.278.323

Ramos elementares

2.744.006

1.300.378

Auto

1.859.889

1.571.647

c) Provisões Técnicas por Produto
R$ mil
BBConsolidado

Dpvat

433.285

243.086

Previdência

62.689.440

50.545.598

Vida gerador de benefícios livres - VGBL

41.363.459

30.827.149

Plano gerador de benefícios livres - PGBL

15.252.001

14.096.010

Planos tradicionais

6.073.980

5.622.439

Capitalização

6.316.911

4.294.494

77.729.344

60.233.526

Total
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194.925
----

1.319.635
1.761.615
14.916
8.619

Títulos privados

Direitos creditórios

(560.961)

Variação das provisões técnicas

221.366

1.728.353

Total

(12.925)

--

Despesas com benefícios e resgates de
planos de previdência

--

(2.106)

(11.465)

(8.245.210)

--

(473.379)

90.830
8.362.536

Despesas com sorteios e resgates de
títulos de capitalização

Despesas de comercialização

(1.560.293)

4.099.581

Prêmios retidos e contribuições (Nota 21.f)

Sinistros retidos

1.504.948

Resultado operacional

(680.557)

(134.028)

Despesas financeiras

(14.722)

(1.719.226)

372.155

Atualização e Juros de Provisões
Técnicas

811.093
2.530.319

238.127

Previdência

Receitas financeiras

Seguros

Resultado financeiro

BBConsolidado

3.160.001

1.296.775

Total

1.703.681

(866.003)

184.734

--

(87.848)

(110.889)

2.134.453

(12.925)

(87.848)

(586.374)

-- (1.571.758)

(1.830.993) (10.637.164)

2.137.633 14.599.750

107.903

(170.724)

(9.972) (1.863.226)

257.527

247.555

Capitalização

2º Semestre/2013

e) Resultado Financeiro e Operacional por Segmento

Total

Depósitos retidos no IRB e depósitos judiciais
63.413.469

2.338.568

1.867.399

Títulos públicos

9.263.560

4.678.669

Imóveis

56.201.307

--

Previdência

4.291.376

Seguros

3.185.964

--

--

(893.661)

(2.979.245)

(1.158.027)

7.873.283

2.842.350

(30.578)

(195.090)

569.282

374.192

Total

987.190

384.181

(29.462)

--

(26.312)

(12.809)

(17.172.363)

17.381.161

140.215

(743.224)

(2.225.433)

3.212.623

29.424.629

3.230.354

(1.075.250)

(2.451.994)

4.205.126

1.753.132

Total

5.615.027

1.363

10.806

1.116.250

609.168

627.578

3.249.862

--

Seguros

338.091

--

(163.189)

(217.036)

--

3.908.236

(29.462)

(163.189)

(1.137.009)

(2.992.054)

(3.542.171) (21.872.561)

4.170.185

247.789

(301.448)

(31.471)

423.221

391.750

Capitalização

Exercício/2013

79.192.148

8.619

14.916

1.821.965

2.377.938

7.010.374

11.757.029

56.201.307

Previdência

6.515.119

--

--

60.350

863.378

2.804.407

2.786.984

--

Capitalização

Seguros

31.12.2013

Cotas de fundos de investimento (exceto VGBL e PGBL)

Cotas de fundos de investimento (VGBL e PGBL)

BBConsolidado

d) Garantia das Provisões Técnicas

2.422.652

--

--

(817.832)

(2.481.325)

(912.488)

6.238.435

2.026.790

(98.904)

(112.118)

606.884

494.766

Seguros

347.290

(37.394)

--

(103.782)

--

(13.610.865)

13.820.627

68.586

(1.712.648)

(2.265.458)

4.256.810

1.991.352

22.622.502

2.349.113

(2.132.244)

(2.383.206)

5.270.016

2.886.810

Total

R$ mil

61.110.774

1.363

10.806

1.184.588

1.769.515

3.904.596

9.646.735

44.593.171

Total

R$ mil

333.737

--

(2.109.199)

(173.469)

--
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3.103.679

(37.394)

(2.109.199)

(1.095.083)

(2.481.325)

(27.035) (14.550.388)

2.563.440

253.737

(320.692)

(5.630)

406.322

400.692

Capitalização

Exercício/2012

4.499.140

--

--

68.338

999.971

1.224.747

2.206.084

--

Capitalização

Previdência

50.996.607

--

--

--

160.376

2.052.271

4.190.789

44.593.171

Previdência

31.12.2012
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f) Prêmios Retidos de Seguros, Contribuições de Planos de Previdência e Títulos de Capitalização
R$ mil
BBConsolidado

2º Semestre/2013

Exercício/2013

Exercício/2012

Seguros

4.099.581

7.873.283

6.238.435

Prêmios emitidos

4.755.742

8.917.044

6.855.229

Prêmios de cosseguros cedidos

(66.368)

(129.711)

(45.371)

Prêmios restituídos

(17.459)

(25.245)

(17.237)

Prêmios de resseguros cedidos, consórcios e fundos

(572.334)

(888.805)

(554.186)

Previdência

8.362.536

17.381.161

13.820.627

Prêmios emitidos

7.144.520

15.255.635

11.883.137

Contribuições de previdência complementar (inclui VGBL)

1.218.016

2.125.526

1.970.805

--

--

(33.315)

2.137.633

4.170.185

2.563.440

Prêmios restituídos
Capitalização
Comercialização de títulos de capitalização
Total

2.137.633

4.170.185

2.563.440

14.599.750

29.424.629

22.622.502

22  OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
a) Receitas de Prestação de Serviços
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
2ºSem/2013
Rendas de cartões

Exerc/2013

BB-Consolidado
Exerc/2012 2ºSem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

1.258.937

2.328.475

2.083.301

2.609.701

4.812.754

4.130.904

Administração de fundos

991.080

1.943.769

1.751.358

1.899.955

3.702.253

3.216.787

Cobrança

707.132

1.385.138

1.290.488

720.007

1.411.187

1.316.430

Seguros, previdência e capitalização

165.377

380.035

616.180

585.957

1.198.844

987.762

Operações de crédito e garantias prestadas

534.458

988.560

590.389

575.281

1.071.428

673.147

Arrecadações

460.051

895.071

835.610

458.613

891.346

831.649

Interbancária

371.982

726.082

697.444

371.982

726.082

697.444

18.669

29.745

21.261

248.364

560.295

453.849

Conta corrente

148.770

318.519

348.481

151.328

323.457

351.961

Tesouro Nacional e administração de fundos oficiais

142.815

277.221

263.714

142.815

277.221

263.714

Taxas de administração de consórcios

--

--

--

140.330

269.467

253.140

De coligadas/controladas não financeiras

--

--

--

154.923

263.747

252.633

11.881

47.936

337.327

49.381

87.692

67.855

275.959

549.994

483.316

582.799

1.157.757

988.276

5.087.111

9.870.545

9.318.869

8.691.436

16.753.530

14.485.551

Rendas do mercado de capitais

Prestados a ligadas
Outros serviços
Total
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b) Rendas de Tarifas Bancárias
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
2ºSem/2013
Pacote de serviços

Exerc/2013

BB-Consolidado

Exerc/2012

2ºSem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

1.667.107

3.344.486

3.548.646

1.667.551

3.345.420

3.549.685

Operações de crédito e cadastro

576.635

1.154.489

1.234.805

698.060

1.386.154

1.467.892

Rendas de cartões

431.760

847.970

587.525

448.304

875.954

607.687

--

--

37

155.268

322.747

364.898

Transferência de recursos

129.419

243.116

193.977

129.658

243.626

194.675

Contas de depósito

105.571

206.600

259.115

105.834

207.111

259.759

77.310

121.446

100.606

99.661

165.972

141.018

2.987.802

5.918.107

5.924.711

3.304.336

6.546.984

6.585.614

Administração de Fundos de Investimento

Outras
Total

c) Despesas de Pessoal
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
2ºSem/2013

BB-Consolidado

Exerc/2013

Exerc/2012 2ºSem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

Proventos

(3.903.650)

(7.537.798)

(7.048.184)

(4.565.526)

(8.822.043)

(8.157.337)

Encargos sociais

(1.443.751)

(2.731.158)

(2.529.111)

(1.633.692)

(3.106.996)

(2.872.138)

Provisões administrativas de pessoal

(1.153.679)

(2.360.394)

(2.146.522)

(1.153.679)

(2.360.394)

(2.146.522)

Benefícios

(1.099.896)

(2.130.710)

(1.956.434)

(1.190.565)

(2.316.959)

(2.145.931)

(514.620)

(1.225.502)

(724.978)

(515.592)

(1.226.757)

(726.667)

(212.942)

(380.901)

(326.608)

(216.127)

(386.642)

(337.281)

Honorários de diretores e conselheiros

(13.632)

(26.133)

(24.543)

(37.627)

(72.778)

(62.238)

Treinamento

(31.920)

(44.324)

(41.635)

(42.051)

(58.593)

(55.329)

(8.374.090)

(16.436.920)

(14.798.015)

(9.354.859)

(18.351.162)

(16.503.443)

Demandas trabalhistas

(1)

Previdência complementar

Total

(1) Inclui o valor positivo de R$ 309.829 mil no exercício de 2012, referente ao ressarcimento ao Banco do Brasil pelo governo do Estado de
São Paulo de valores antecipados pelo Banco a ex-empregados do Banco Nossa Caixa (BNC), grupos A e B, a título de complemento de
aposentadoria.
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d) Outras Despesas Administrativas
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
2ºSem/2013
Amortização

BB-Consolidado

Exerc/2013

Exerc/2012 2ºSem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

(1.487.672)

(3.060.622)

(2.985.592)

(1.634.037)

(3.339.909)

(3.378.892)

Serviços de terceiros

(964.176)

(1.908.961)

(1.763.637)

(987.324)

(1.932.967)

(1.766.910)

Comunicações

(711.664)

(1.367.701)

(1.311.483)

(759.417)

(1.462.321)

(1.410.206)

Transporte

(637.990)

(1.147.315)

(1.171.361)

(666.074)

(1.198.368)

(1.214.679)

Aluguéis

(510.585)

(991.192)

(717.246)

(589.863)

(1.144.351)

(868.618)

Depreciação

(437.622)

(836.241)

(901.316)

(478.481)

(912.222)

(962.804)

Serviços do sistema financeiro

(300.853)

(709.261)

(583.181)

(388.109)

(897.001)

(743.601)

Serviços de vigilância e segurança

(440.735)

(818.024)

(817.675)

(455.165)

(845.012)

(840.936)

Processamento de dados

(572.226)

(1.119.937)

(1.046.378)

(422.894)

(838.222)

(813.517)

Serviços técnicos especializados

(138.790)

(262.455)

(188.265)

(451.562)

(810.901)

(669.115)

Manutenção e conservação de bens

(296.169)

(563.127)

(526.898)

(338.779)

(637.787)

(594.627)

Propaganda e publicidade

(218.492)

(371.097)

(356.237)

(298.388)

(493.383)

(473.791)

Água, energia e gás

(159.102)

(338.078)

(372.043)

(167.947)

(356.058)

(389.606)

Promoções e relações públicas

(150.955)

(230.856)

(208.905)

(166.944)

(260.981)

(250.147)

Material

(63.268)

(122.836)

(126.833)

(76.337)

(144.918)

(145.825)

Viagem no país

(58.850)

(106.477)

(128.602)

(73.575)

(133.393)

(154.395)

(392.015)

(634.271)

(441.243)

(583.855)

(990.995)

(810.475)

(7.541.164)

(14.588.451)

(13.646.895)

(8.538.751)

(16.398.789)

(15.488.144)

Outras
Total

e) Outras Receitas Operacionais
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
2ºSem/2013

Exerc/2013

BB-Consolidado
Exerc/2012 2ºSem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

Atualização de depósitos em garantia

743.759

1.325.823

1.142.777

738.589

1.314.003

1.129.716

Atualização das destinações do superávit - Plano 1
(Nota 27.f)

428.157

948.269

1.081.756

428.157

948.269

1.081.756

Reversão de provisões - demandas trabalhistas, cíveis
e fiscais

798.805

801.736

70.626

798.805

801.736

70.626

Recuperação de encargos e despesas

520.164

1.011.006

1.158.541

375.169

726.668

908.200

Previ - Atualização de ativo atuarial (Nota 27.d)

224.266

598.311

1.355.234

224.266

598.311

1.355.234

--

--

--

297.866

588.063

500.665

Rendas de títulos e créditos a receber

227.696

474.519

391.250

227.696

474.519

391.250

Operações com cartões

188.410

320.164

344.487

184.160

312.384

344.925

--

--

75.671

42.700

209.747

500.912

19.159

44.320

36.623

13.226

22.822

30.884

7.766

19.113

500.990

7.766

19.113

500.990

602.233

1.011.348

974.385

1.178.232

1.802.214

1.530.720

3.760.415

6.554.609

7.132.340

4.516.632

7.817.849

8.345.878

Receitas das empresas coligadas/controladas não
financeiras

Reajuste cambial negativo/Reclassificação de saldos
passivos
Dividendos recebidos
Reversão de provisões - obrigações atuariais
Outras (1)
Total

(1) Inclui, no 2º semestre/2013 e no Exercício/2013, o montante de R$ 209.421 mil relativo ao efeito líquido pela adesão ao programa de
parcelamento e pagamento à vista de débitos tributários  Refis (Notas 25.b e 28.d).
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f) Outras Despesas Operacionais
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

2ºSem/2013

Exerc/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

--

--

--

(1.150.700)

(2.118.634)

(1.794.195)

Demandas cíveis e fiscais

(290.148)

(1.789.390)

Operações com cartões crédito/débito

(878.579)

(1.575.881)

(1.349.674)

(357.957)

(1.888.460)

(1.403.646)

(1.329.379)

(877.953)

(1.574.979)

Atualização das obrigações atuariais

(525.601)

(1.328.663)

(974.320)

(825.449)

(525.601)

(974.320)

Descontos concedidos em renegociação

(825.449)

(158.174)

(271.790)

(223.450)

(271.550)

(467.431)

(396.459)

(2.622)

(5.244)

(7.519)

(209.168)

(372.374)

(389.416)

Autoatendimento

(152.323)

(263.198)

(209.512)

(152.323)

(263.198)

(209.512)

Falhas/fraudes e outras perdas

(101.579)

(227.432)

(196.954)

(116.045)

(255.749)

(222.089)

(144.276)

(250.126)

(274.870)

(144.276)

(250.126)

(274.870)

(105.005)

(210.741)

(214.626)

(105.005)

(210.741)

(214.626)

(62.909)

(129.374)

(149.179)

(62.909)

(129.374)

(149.179)

--

--

(7.164)

(765)

(43.485)

(104.232)

Atualização de JCP/Dividendos

(31.229)

(40.507)

(25.056)

(31.229)

(40.507)

(25.056)

Convênio INSS

(14.467)

(27.614)

(23.983)

(14.467)

(27.614)

(23.983)

Credenciamento do uso do Sisbacen

(11.966)

(23.335)

(23.860)

(11.966)

(23.335)

(23.860)

Previ - Ajuste atuarial

(10.097)

(19.032)

(20.216)

(10.097)

(19.032)

(20.216)

Despesas com Proagro

(10.339)

(18.915)

(15.947)

(10.339)

(18.915)

(15.947)

(265.033)

(545.440)

(568.165)

(305.564)

(857.266)

(1.028.437)

(2.764.347)

(6.372.339)

(5.465.003)

(4.357.914)

(9.535.540)

(8.449.835)

Despesas das empresas coligadas/controladas não
financeiras

Parceiros comerciais

(1)

Atualização de depósitos em garantia

(2)

Bônus de relacionamento negocial
Prêmio de seguro de vida - crédito direto ao consumidor
Reajuste cambial negativo/Reclassificação de saldos
ativos

Outras
Total

Exerc/2012 2ºSem/2013

(1) Referem-se principalmente a comissões por financiamentos originados pelos parceiros e acordos comerciais com lojistas.
(2) Refere-se à atualização da provisão para depósito judicial referente à ação judicial (IR e CSLL) conforme nota 28.d.

23  RESULTADO NÃO OPERACIONAL
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

2ºSem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2ºSem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

98.392

10.011.038

1.338.482

351.816

10.365.535

1.412.900

99

9.821.827

1.236

191.025

10.015.818

25.692

Lucro na alienação de valores e bens

18.718

40.686

1.178.604

40.103

104.844

1.200.788

Reversão de provisão para desvalorização de outros
valores e bens

29.117

49.175

41.423

29.468

49.644

42.019

Ganhos de capital

6.851

14.534

12.672

8.956

17.930

20.943

Rendas de aluguéis

5.693

12.864

17.908

9.779

17.447

18.909

Atualização de devedores por alienação de bens
imóveis

5.793

9.616

15.272

5.793

9.616

15.272

Receitas não Operacionais
Lucro na alienação de investimentos / participação
(1)
societária

Outras rendas não operacionais
Despesas não Operacionais
Prejuízos na alienação de valores e bens
Perdas de capital
Desvalorização de outros valores e bens
Outras despesas não operacionais
Total

32.121

62.336

71.367

66.692

150.236

89.277

(24.365)

(63.124)

(100.941)

(82.257)

(189.396)

(202.928)

(3.892)

(7.685)

(9.924)

(17.928)

(42.125)

(99.603)

(13.688)

(30.162)

(34.223)

(16.905)

(35.818)

(37.210)

(6.100)

(24.163)

(54.006)

(13.545)

(33.748)

(57.456)

(685)

(1.114)

(2.788)

(33.879)

(77.705)

(8.659)

74.027

9.947.914

1.237.541

269.559

10.176.139

1.209.972

(1) Inclui, no exercício/2013, o ganho com a alienação das ações da BB Seguridade S.A. no valor de R$ 9.820.460 mil.
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24  PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Valor Patrimonial e Valor de Mercado por Ação Ordinária

Patrimônio Líquido do Banco do Brasil (R$ mil)

31.12.2013

31.12.2012

69.859.729

61.206.248

Valor patrimonial por ação (R$)

24,87

21,51

Valor de mercado por ação ordinária (R$)

24,40

25,60

72.224.795

61.499.417

Patrimônio Líquido Consolidado

(1)

(R$ mil)

(1) Reconciliado com o Banco do Brasil (Nota 24.g).

O valor patrimonial por ação é calculado com base no Patrimônio Líquido do Banco do Brasil.

b) Capital Social
O Capital Social do Banco do Brasil, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 54.000.000 mil (R$ 48.400.000 mil
em 31.12.2012) está dividido em 2.865.417.020 ações ordinárias representadas na forma escritural e sem valor
nominal. A União Federal é a maior acionista, detendo o controle.
O aumento do Capital Social no exercício/2013, no valor de R$ 5.600.000 mil, decorreu da utilização de Reserva
Estatutária para Margem Operacional, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19.12.2013,
aguardando autorização pelo Banco Central do Brasil.
O Banco poderá, independentemente de reforma estatutária, por deliberação e nas condições determinadas pela
Assembleia Geral dos Acionistas, aumentar o Capital Social até o limite de R$ 110.000.000 mil, 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.

c) Reservas de Reavaliação
As Reservas de Reavaliação, no valor de R$ 4.564 mil (R$ 4.645 mil em 31.12.2012), referem-se às reavaliações de
ativos efetuadas por empresas ligadas/controladas.
No exercício de 2013, foram realizadas reservas no montante de R$ 81 mil (R$ 85 mil no exercício de 2012)
decorrentes de depreciação, transferidas para a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados. Conforme Resolução CMN
n.º 3.565/2008, o saldo remanescente será mantido até a data de sua efetiva realização.

d) Reservas de Capital e de Lucros
R$ mil
31.12.2013

31.12.2012

Reservas de capital

5.684

1

Reservas de lucros

20.305.598

16.413.044

Reserva legal

4.902.575

4.112.056

Reservas estatutárias

15.403.023

12.300.988

Margem operacional

11.135.916

8.025.178

4.267.107

4.275.810

Equalização de dividendos

A Reserva Estatutária para Margem Operacional tem por finalidade garantir margem operacional compatível com o
desenvolvimento das operações do Banco e é constituída em até 100% do lucro líquido, após as destinações legais,
inclusive dividendos, limitada a 80% do capital social.
A Reserva Estatutária para Equalização de Dividendos assegura recursos para o pagamento dos dividendos, sendo
constituída pela parcela de até 50% do lucro líquido após as destinações legais, inclusive dividendos, até o limite de
20% do Capital Social.
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e) Lucro por Ação
2º Semestre/2013
Lucro líquido atribuível aos acionistas (R$ mil)

Exercício/2013

Exercício/2012

5.777.049

15.810.371

12.309.870

2.823.470.630

2.834.080.029

2.861.260.055

2,05

5,58

4,30

Valor (R$ mil)

Valor por ação (R$)

Data-base da posição
acionária

Data de
pagamento

753.777

0,265

11.03.2013

28.03.2013

279.429

0,098

21.05.2013

31.05.2013

Número médio ponderado de ações (básico e diluído)
Lucro por ação (básico e diluído) (R$)

f) Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos

1º Trimestre/2013
Juros sobre o capital próprio pagos

(1)

Dividendos pagos
2º Trimestre/2013
Juros sobre o capital próprio pagos

(1)

Dividendos pagos

802.241

0,283

11.06.2013

28.06.2013

2.177.881

0,767

22.08.2013

30.08.2013

886.279

0,314

11.09.2013

30.09.2013

187.733

0,067

21.11.2013

29.11.2013

871.626

0,310

11.12.2013

30.12.2013

365.182

0,130

13.02.2014

24.02.2014

6.324.148

2,234

3.313.923

1,172

3.010.225

1,062

3º Trimestre/2013
Juros sobre o capital próprio pagos

(1)

Dividendos pagos
4º Trimestre/2013
Juros sobre o capital próprio pagos

(1)

Dividendos a pagar
Total destinado aos acionistas no exercício de
2013
Juros sobre o capital próprio

(1)

Dividendos
Lucro líquido do período

15.810.371

Valor (R$ mil)

Valor por ação (R$)

Data-base da posição
acionária

Data de
pagamento

Juros sobre o capital próprio pagos (1)

840.366

0,293

22.03.2012

22.05.2012

Dividendos pagos

181.408

0,063

10.05.2012

22.05.2012

850.328

0,297

21.06.2012

23.07.2012

350.274

0,122

21.08.2012

31.08.2012

817.566

0,286

11.09.2012

20.09.2012

304.244

0,106

16.11.2012

26.11.2012

Juros sobre o capital próprio pagos (1)

845.532

0,297

12.12.2012

28.12.2012

Dividendos pagos

734.230

0,258

01.03.2013

14.03.2013

4.923.948

1,722

3.353.792

1,173

1.570.156

0,549

1º Trimestre/2012

2º Trimestre/2012
Juros sobre o capital próprio pagos

(1)

Dividendos pagos
3º Trimestre/2012
Juros sobre o capital próprio pagos

(1)

Dividendos pagos
4º Trimestre/2012

Total destinado aos acionistas no exercício de
2012
Juros sobre o capital próprio
Dividendos
Lucro líquido do período

(1)

12.309.870

(1) Valores sujeitos à alíquota de 15% de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Em conformidade com as Leis n.º 9.249/1995 e n.º 9.430/1996 e com o Estatuto do Banco, a Administração decidiu
pelo pagamento aos seus acionistas de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor dos dividendos, acrescido
de dividendos adicionais, equivalentes a 40% sobre o lucro líquido.
Os juros sobre o capital próprio são calculados sobre as contas do patrimônio líquido ajustado e limitados à
variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), condicionados à existência de lucros computados
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antes de sua dedução ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior a duas vezes o
seu valor.
Para atendimento à legislação do Imposto de Renda, o montante de juros sobre o capital próprio foi contabilizado na
conta Despesas Financeiras e, para fins de elaboração destas demonstrações contábeis, reclassificado para a conta
de Lucros ou Prejuízos Acumulados. O total dos juros sobre capital próprio, no exercício de 2013, proporcionou
redução na despesa com encargos tributários no montante de R$ 1.325.569 mil (R$ 1.341.517 mil no exercício de
2012).

g) Reconciliação do Lucro Líquido e do Patrimônio Líquido
R$ mil
Lucro Líquido

Patrimônio Líquido

2º Semestre/2013

Exercício/2013

Exercício/2012

31.12.2013

31.12.2012

5.777.049

15.810.371

12.309.870

69.859.729

61.206.248

(47.907)

(52.434)

(104.750)

(333.432)

(280.998)

--

--

--

2.698.498

574.167

5.729.142

15.757.937

12.205.120

72.224.795

61.499.417

Banco do Brasil
Resultado não realizado
Participações dos não controladores
Consolidado

h) Ajustes de Avaliação Patrimonial
R$ mil
2º Semestre/2013
Saldo
inicial

2º Semestre/2012

Movimentação

Efeito
Tributário

Saldo
Final

Saldo
inicial

Movimentação

(380.985)

69.862

(29.541)

(340.664)

(79.431)

(106.588)

45.658

(140.361)

310.934

(241.105)

896

70.725

968.760

300.286

(1.963)

1.267.083

(103.826)

(148.013)

58.763

(193.076)

358.217

(115.001)

48.988

292.204

1.533

44

(15)

1.562

(9.297)

16.250

(5.525)

1.428

(5.318.121)

2.237.854

(4.570.548)

(5.223.174)

2.325.012

(3.150.194)

Efeito
Tributário

Saldo Final

Títulos Disponíveis para Venda
Banco do Brasil
Agências e Subsidiárias no Exterior
Coligadas e controladas
Hedge de Fluxo de Caixa
Coligadas e controladas
Ganhos/(Perdas) atuariais  Planos
de Benefícios (Nota 27.d)

(7.540.938)

8.448.752

(3.578.410)

(2.670.596)

(1.490.281
)

Total

(7.713.282)

8.129.540

(3.548.307)

(3.132.049)

(252.032)

R$ mil
Exercício/2013
Saldo
inicial

Movimentação

Exercício/2012

Efeito
Tributário

Saldo
Final

Saldo
inicial

Movimentação

Efeito
Tributário

Saldo Final

Títulos Disponíveis para Venda
Banco do Brasil

(140.361)

(350.689)

150.386

(340.664)

(60.124)

(141.730)

61.493

(140.361)

Agências e Subsidiárias no Exterior

1.267.083

(1.196.037)

(321)

70.725

741.662

527.402

(1.981)

1.267.083

292.204

(814.065)

328.785

(193.076)

42.304

417.784

(167.884)

292.204

Coligadas e controladas
Hedge de Fluxo de Caixa

1.428

203

(69)

1.562

--

2.164

(736)

1.428

Ganhos/(Perdas) atuariais  Planos
de Benefícios (Nota 27.d)

(4.570.548)

3.209.932

(1.309.980)

(2.670.596)

1.135.354

(8.958.351)

3.252.449

(4.570.548)

Total

(3.150.194)

849.344

(831.199)

(3.132.049)

1.859.196

(8.152.731)

3.143.341

(3.150.194)

Coligadas e controladas
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i) Participação dos não Controladores
R$ mil
Patrimônio Líquido
31.12.2013

31.12.2012

Banco Patagonia S.A.

677.455

574.103

Besc Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

27

27

Cobra Tecnologia S.A.

45

37

BB Seguridade S.A.

2.020.971

--

Participação dos não Controladores

2.698.498

574.167

j) Participações Acionárias (Quantidade de Ações)
Evolução da quantidade de ações de emissão do Banco em que os acionistas sejam titulares, direta ou
indiretamente, de mais de 5% das ações, bem como do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do
Comitê de Auditoria:
31.12.2013

Acionistas

Ações

União Federal
Ministério da Fazenda
Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização

31.12.2012

% Total

Ações

% Total

1.670.678.890

58,3 1.693.127.780

59,1

1.453.487.115

50,7 1.453.487.115

50,7

110.650.000

3,9

110.650.000

3,9

Caixa F1 Garantia Construção Naval

98.145.267

3,4

105.663.567

3,7

Fundo Garantidor para Investimentos

7.500.000

0,3

7.500.000

0,3

896.508

--

9.466.808

0,3

--

--

6.360.290

0,2

298.792.014

10,4

297.523.314

10,4
0,2

FGO Fundo de Investimento em Ações
FGEDUC Fundo de Investimento Multimercado
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil  Previ
BNDES Participações S.A.  BNDESPar
Ações em Tesouraria

(1)

(2)

Outros acionistas

5.522.648

0,2

5.522.648

56.702.328

2,0

20.200.047

0,7

833.721.140

29,1

849.043.231

29,6

Total

2.865.417.020

100,0 2.865.417.020

100,0

Residentes no país

2.326.961.469

81,2 2.336.615.977

81,5

18,8

18,5

Residentes no exterior

538.455.551

528.801.043

(1) Ligada ao Controlador, porém não faz parte do bloco de controle.
(2) Em 31.12.2013, inclui 12.680 ações do Banco do Brasil mantidas na BB DTVM.

Ações ON (1)

Conselho de Administração (exceto Presidente do Banco,
que consta na Diretoria Executiva)
Diretoria Executiva
Comitê de Auditoria

31.12.2013

31.12.2012

7

8

99.908

112.821

75

75

(1) A participação acionária do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria representa aproximadamente 0,003% do
capital do Banco.
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k) Movimentação de Ações em Circulação/Free Float
31.12.2013

Ações em circulação no início do período

31.12.2012

Quantidade

%

Quantidade

%

848.930.393

29,6

871.791.466

30,4

Alienação de ações pelo FGO  Investimento em ações

8.570.300

--

Alienação de ações pela Caixa F1 Garantia Construção Naval

7.518.300

--

Alienação de ações pelo FGEDUC  Investimento Multimercado

6.360.290

--

(36.277.300)

(20.200.000)

(224.981)

(130.146)

Aquisição de ações - programa de recompra (Nota 24.l)
Aquisição de ações - pagamento baseado em ações (Nota 24.m)
Aquisição de ações pela Previ
Aquisição de ações pelo BNDESPar
Outras movimentações (1)
Ações em circulação no fim do período

(1.268.700)

(749.403)

--

(1.826.300)

12.914
(2)

Total emitido

44.776

833.621.216

29,1

2.865.417.020

100,0

848.930.393

29,6

2.865.417.020 100,0

(1) Refere-se principalmente às movimentações oriundas de Órgãos Técnicos e Consultivos.
(2) Conforme Lei n.º 6.404/1976 e regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa. Não considera as ações em poder do Conselho de
Administração e Diretoria Executiva.

l) Ações em Tesouraria
Em 13 de julho de 2012, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de
ações, no prazo de até 180 dias contados a partir dessa data, objetivando a aquisição de ações para manutenção
em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução do capital social, visando à geração de valor aos
acionistas. Esse programa vigorou até 08 de janeiro de 2013, e foram adquiridas 20.200.000 ações, no montante de
R$ 461.246 mil, com custo mínimo, médio e máximo por ação de R$ 18,28, R$ 22,83 e R$ 26,78, respectivamente.
Em 13 de junho de 2013, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 50 milhões de
ações, nas mesmas condições do programa anterior, porém, com vigência de até 365 dias contados a partir dessa
data. Até 31 de dezembro de 2013, foram adquiridas 36.277.300 ações, no montante de R$ 857.137 mil, referentes
ao programa de recompra. O custo mínimo, médio e máximo por ação é de R$ 20,34, R$ 23,63 e R$ 28,67,
respectivamente.
Em 31 de dezembro de 2013, o Banco possuía 56.702.328 ações em tesouraria, no valor total de R$ 1.324.407 mil,
das quais 56.477.300 ações decorrentes dos programas de recompra, 224.981 ações decorrentes de aquisição para
pagamento baseado em ações, e 47 ações remanescentes de incorporações.

m) Pagamento Baseado em Ações
Em fevereiro de 2012 foram adquiridas 130.146 ações, todas colocadas em tesouraria, das quais 130.131 ações
foram transferidas aos membros da Diretoria Executiva em 08.03.2012. As ações transferidas ficaram bloqueadas
para movimentação, conforme cronograma apresentado no quadro a seguir. A primeira parcela anual foi
desbloqueada em 08.03.2013.

Pagamento Baseado em Ações  Cronograma de desbloqueio

Quantidade de ações

Data de liberação

Primeira parcela

43.409

08.03.2013

Segunda parcela

43.361

10.03.2014

Terceira parcela

43.361

09.03.2015

Total

130.131

O custo mínimo, médio e máximo por ação é de R$ 27,38, R$ 27,61 e R$ 27,88, respectivamente.
A Resolução CMN n.º 3.921 de 25.11.2010, vigente a partir de 2012, que dispõe sobre a política de remuneração de
administradores das instituições financeiras, determina que no mínimo 50% da remuneração variável deve ser paga
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em ações ou instrumentos baseados em ações, dos quais, pelo menos 40% deve ser diferida para pagamento
futuro, com prazo mínimo de três anos, estabelecido em função dos riscos e da atividade do administrador.
Em decorrência dessa Resolução, o Banco do Brasil aprovou nova política de remuneração variável para a Diretoria
Executiva, válida a partir do exercício de 2012. Tal política prevê o pagamento de parte da remuneração variável em
ações.
No exercício de 2013 o Banco adquiriu 212.301 ações, todas colocadas em tesouraria, para eventual pagamento
futuro.
Foram adquiridas ainda 19.792 ações em atendimento à política de remuneração variável definida para a Diretoria
Executiva da BB DTVM, todas colocadas em tesouraria, das quais 7.112 ações foram transferidas aos membros da
Diretoria Executiva e bloqueadas para movimentação. As demais, 12.680 ações, ficaram em tesouraria para
eventual pagamento futuro.
As ações adquiridas pelo Banco e pela BB DTVM para pagamento da remuneração variável totalizaram 224.981. O
custo mínimo, médio e máximo por ação é de R$ 23,30, R$ 26,38 e R$ 27,61, respectivamente.

25  TRIBUTOS
a) Demonstração da Despesa de IR e CSLL
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

Valores Correntes

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

416.974

(4.658.738)

(4.122.519)

(1.124.460)

(7.771.011)

(6.854.101)

IR e CSLL no país (1)

462.891

(4.576.853)

(4.050.534)

(859.640)

(7.335.116)

(6.501.872)

Imposto de Renda no exterior

(45.917)

(81.885)

(71.985)

(264.820)

(435.895)

(352.229)

(653.123)

878.794

1.188.001

(162.394)

1.777.517

2.613.517

137.341

(414.200)

(827.122)

255.366

(90.610)

(745.058)

912

2.434

1.048

78.067

160.307

(76.601)

Valores Diferidos
Passivo Fiscal Diferido
Operações de leasing  ajuste da carteira
e depreciação incentivada
Marcação a mercado
Ganhos atuariais
Atualização de depósitos judiciais
Lucros do exterior
Operações realizadas em mercados de
liquidação futura
Créditos recuperados

(2)

Ativo Fiscal Diferido
Diferenças temporárias
Prejuízos fiscais/bases negativas de CSLL
Marcação a mercado
Operações realizadas em mercados de
liquidação futura
Total

84.743

3.339

(5.840)

125.613

169.056

153.873

(85.535)

(228.196)

(516.887)

(85.535)

(228.196)

(516.887)

(132.971)

(236.128)

(243.581)

(132.971)

(236.128)

(243.581)

158.725

--

--

158.725

--

--

2.659

(62.972)

--

2.659

(62.972)

--

108.808

107.323

(61.862)

108.808

107.323

(61.862)

(790.464)

1.292.994

2.015.123

(417.760)

1.868.127

3.358.575

(709.939)

1.186.735

1.992.903

(315.757)

1.721.894

3.335.679

--

--

(1.255)

41.348

687

(1.255)

(80.525)

122.697

43.184

(143.351)

161.984

43.860

--

(16.438)

(19.709)

--

(16.438)

(19.709)

(236.149)

(3.779.944)

(2.934.518)

(1.286.854)

(5.993.494)

(4.240.584)

(1) Contempla os efeitos tributários da adesão ao programa de parcelamento e pagamento à vista de débitos tributários - Refis - Lei n.º 12.865/2013
(Nota 25.b).
(2) Conforme artigo 12 da Lei n.º 9.430/1996.
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b) Conciliação dos Encargos de IR e CSLL
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

6.763.902

21.618.722

16.824.075

8.464.000

24.796.078

18.436.744

(2.705.561)

(8.647.489)

(6.729.630)

(3.385.600)

(9.918.431)

(7.374.698)

703.162

1.325.569

1.341.516

703.162

1.325.569

1.341.516

1.182.294

2.075.399

1.152.600

110.656

242.234

105.441

294.032

803.030

625.345

337.807

871.288

726.066

--

--

52.871

--

--

52.871

218.760

218.760

--

377.622

377.622

--

71.164

444.787

622.780

569.499

1.108.224

908.220

(236.149)

(3.779.944)

(2.934.518)

(1.286.854)

(5.993.494)

(4.240.584)

Resultado Antes dos Tributos e Participações
Encargo total do IR (25%) e da CSLL (15%)
Encargos sobre JCP
Resultado de participação em controladas e
coligadas
Participação de empregados no lucro
Créditos Tributários Ativados - Períodos Anteriores
Efeitos tributários Refis (Nota 28.d)
Outros valores
Imposto de Renda e Contribuição Social do
período

c) Despesas Tributárias
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

Cofins

(1.139.770)

(2.220.031)

(2.218.609)

(1.586.282)

(3.078.065)

(2.912.362)

ISSQN

(305.102)

(611.562)

(580.474)

(411.928)

(807.533)

(742.470)

PIS/Pasep

(185.213)

(360.765)

(360.521)

(263.985)

(512.983)

(485.959)

(49.549)

(95.391)

(89.774)

(189.539)

(360.876)

(275.643)

(1.679.634)

(3.287.749)

(3.249.378)

(2.451.734)

(4.759.457)

(4.416.434)

Outras
Total

d) Passivo Fiscal Diferido
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

4.669.398

5.915.093

4.669.398

5.915.093

Decorrentes de atualização de depósitos judiciais

415.027

386.239

415.027

386.239

Decorrentes da marcação a mercado

377.472

266.428

435.566

338.604

106.752

214.075

106.752

214.075

10.061

12.865

11.761

14.570

133

2.568

358.779

551.816

70.668

--

70.668

--

Decorrentes de ajustes patrimoniais positivos de planos de
benefícios (1)

Decorrentes de créditos recuperados

(2)

Dependências no exterior
Decorrentes do ajuste da carteira de leasing
Decorrentes de operações em mercados de liquidação
futura
Outros

2.032

2.051

173.820

32.497

Total das Obrigações Fiscais Diferidas

5.651.543

6.799.319

6.241.771

7.452.894

Imposto de Renda

2.981.625

3.645.623

3.384.314

4.245.809

Contribuição social

1.787.689

2.184.628

1.968.915

2.230.175

Cofins

758.907

833.606

764.338

840.352

PIS/Pasep

123.322

135.462

124.204

136.558

(1) A realização do passivo fiscal diferido sobre ganhos atuariais está relacionada à realização dos valores do ativo atuarial (Nota 27).
(2) Conforme artigo 12 da Lei n.º 9.430/1996.
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e) Ativo Fiscal Diferido (Crédito Tributário)
Ativado
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
31.12.2012

Exercício 2013

31.12.2013

Saldo

Constituição

Baixa

Saldo

22.332.853

9.264.878

(10.743.902)

20.853.829

12.394.724

6.044.127

(5.330.271)

13.108.580

6.205.428

2.116.886

(1.963.352)

6.358.962

3.262.568

--

(2.811.673)

450.895

Marcação a mercado

308.681

991.264

(613.963)

685.982

Outras provisões

161.452

112.601

(24.643)

249.410

2.031.422

--

(572.515)

1.458.907

Diferenças Temporárias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisões passivas
Ajustes patrimoniais negativos de planos de
Benefícios

CSLL escriturada a 18% (MP n.º 2.158/2001)
Prejuízo fiscal/Base negativa

44

--

(24)

20

Total dos Créditos Tributários Ativados

24.364.319

9.264.878

(11.316.441)

22.312.756

Imposto de Renda

13.823.456

5.630.336

(6.441.798)

13.011.994

Contribuição Social

10.300.915

3.364.086

(4.437.882)

9.227.119

206.407

232.650

(375.708)

63.349

33.541

37.806

(61.053)

10.294

Cofins
PIS/Pasep

R$ mil
BB-Consolidado
31.12.2012

Exercício 2013

31.12.2013

Saldo

Constituição

Baixa

Saldo

25.577.595

11.019.097

(11.259.714)

25.336.978

13.595.663

6.796.744

(5.457.958)

14.934.449

7.071.939

2.339.711

(1.991.385)

7.420.265

3.262.568

--

(2.811.673)

450.895

509.001

1.339.404

(920.695)

927.710

1.138.424

543.238

(78.003)

1.603.659

2.031.422

--

(572.515)

1.458.907

85.568

43.907

(11.872)

117.603

549.069

143.236

(144.086)

548.219

Total dos Créditos Tributários Ativados

28.243.654

11.206.240

(11.988.187)

27.461.707

Imposto de Renda

16.476.328

6.861.113

(6.883.795)

16.453.646

Contribuição Social

11.525.705

4.026.717

(4.623.354)

10.929.068

207.845

273.901

(413.795)

67.951

33.776

44.509

(67.243)

11.042

Diferenças Temporárias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisões passivas
Ajustes patrimoniais negativos de planos de
Benefícios
Marcação a mercado
Outras provisões
CSLL escriturada a 18% (MP n.º 2.158/2001)
Prejuízo fiscal/Base negativa
Superveniência de Depreciação

Cofins
PIS/Pasep
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Não Ativado
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Créditos tributários no exterior

536.821

420.262

536.821

420.262

Diferenças temporárias

--

--

87.485

125.231

Parcela de prejuízos fiscais/bases negativas

--

--

--

3.654

Parcela dos ajustes negativos da marcação a mercado

--

--

--

329

Total dos Créditos Tributários não Ativados

536.821

420.262

624.306

549.476

Imposto de Renda

335.513

262.664

390.201

344.771

Contribuição Social

201.308

157.598

234.105

204.705

Expectativa de Realização
A expectativa de realização dos ativos fiscais diferidos (créditos tributários) respalda-se em estudo técnico elaborado
em 31.12.2013, sendo o valor presente apurado com base na taxa média de captação do Banco Múltiplo.
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

Valor nominal

Valor presente

Valor nominal

Valor presente

Em 2014

6.457.997

6.175.296

7.463.792

6.556.146

Em 2015

6.260.224

5.778.401

7.676.349

6.206.135

Em 2016

5.289.245

4.708.320

6.303.255

4.979.665

Em 2017

4.305.290

3.710.612

5.015.186

4.054.028

Em 2018

--

--

452.981

345.007

Em 2019

--

--

90.640

107.349

Em 2020

--

--

93.463

258.550

Em 2021

--

--

78.736

39.679

Em 2022

--

--

59.336

31.085

Em 2023

--

--

39.451

11.001

Em 2024

--

--

188.518

61.500

22.312.756

20.372.629

27.461.707

22.650.145

Total de Créditos Tributários em 31.12.2013

No decorrer do exercício de 2013, observou-se a realização de créditos tributários no Banco Múltiplo no montante de
R$ 11.316.441 mil, correspondente a 257,16% da respectiva projeção de utilização para o período de 2013, que
constava no estudo técnico elaborado em 31.12.2012.
A realização dos valores nominais de créditos tributários ativados, considerando a recomposição daqueles baixados
durante o trâmite da ação judicial (70%), baseada em estudo técnico realizado pelo Banco em 31.12.2013, está
projetada para 4 anos, nas seguintes proporções:
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

Prejuízo Fiscal/CSLL
a Compensar (1)

Diferenças
Intertemporais (2)

Prejuízo Fiscal/CSLL
a Compensar (1)

Diferenças
Intertemporais (2)

Em 2014

60%

27%

52%

27%

Em 2015

40%

27%

34%

27%

Em 2016

--

25%

1%

25%

Em 2017

--

21%

1%

21%

Em 2018

--

--

2%

--

A partir de 2019

--

--

10%

--

(1) Projeção de consumo vinculada à capacidade de gerar bases tributáveis de IRPJ e CSLL em períodos subsequentes.
(2) A capacidade de consumo decorre das movimentações das provisões (expectativa de ocorrerem reversões, baixas e utilizações).
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26  PARTES RELACIONADAS
Custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao Pessoal Chave da Administração do Banco do Brasil,
formado pelo Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal:
R$ mil
2º Semestre/2013
Benefícios de curto prazo

Exercício/2013

Exercício/2012

18.532

42.648

37.157

12.475

24.320

22.953

Diretoria Executiva

11.106

21.748

20.321

Comitê de Auditoria

1.130

2.072

2.057

97

211

284

142

289

291

Participações no lucro

5.053

16.729

8.393

Outros

1.004

1.599

5.811

2.968

2.968

9.109

21.500

45.616

46.266

Honorários

Conselho de Administração
Conselho Fiscal

Benefícios de rescisão de trabalho
Total

O Banco não oferece benefícios pós-emprego ao Pessoal Chave da Administração, com exceção daqueles que
fazem parte do quadro funcional do Banco, participantes do Plano de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil (Previ).
O Banco não concede empréstimos ao Pessoal Chave da Administração, em conformidade com a proibição a toda
instituição financeira estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Os saldos de contas referentes às transações entre as empresas consolidadas do Banco são eliminados nas
Demonstrações Contábeis Consolidadas. Em relação ao acionista controlador, estão incluídas as transações com o
Tesouro Nacional e os órgãos da Administração Direta do Governo Federal que mantêm operações bancárias com o
Banco.
O Banco realiza transações bancárias com as partes relacionadas, tais como depósitos em conta corrente (não
remunerados), depósitos remunerados, captações no mercado aberto, empréstimos (exceto com o Pessoal Chave
da Administração) e aquisição de carteiras de operações de crédito. Há ainda contratos de prestação de serviços e
de garantias prestadas.
Tais transações são praticadas em condições e taxas compatíveis com as praticadas com terceiros quando
aplicável. Essas operações não envolvem riscos anormais de recebimento. Em 26.09.2012, o Banco firmou contrato
de mútuo com o Governo Federal no valor de R$ 8.100.000 mil cujos termos e condições estão descritos na nota
20.d.
Os recursos aplicados em títulos públicos federais e os destinados aos fundos e programas oriundos de repasses de
Instituições Oficiais estão relacionados nas Notas 8 e 18, respectivamente.
O Banco é patrocinador da Fundação Banco do Brasil (FBB) cujos objetivos são a promoção, apoio, incentivo e
patrocínio de ações de âmbito educacional, cultural, social, filantrópico, recreativo/esportivo e de fomento às
atividades de pesquisa científico-tecnológica e assistência às comunidades urbano-rurais. No exercício 2013, o
Banco realizou contribuições para a FBB no valor de R$ 115.539 mil (R$ 38.289 mil no exercício de 2012).
As informações referentes aos repasses e demais transações com entidades patrocinadas estão divulgadas na Nota
27.
Em 20.12.2013, foi assinado o Contrato de Compra e Venda de Ações referente à alienação da participação de 19%
detida pelo BB Banco de Investimentos S.A. na empresa Itapebi Geração de Energia S.A. para o grupo Neoenergia.

116

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

Aquisição de Carteiras de Operações de Crédito Cedidas pelo Banco Votorantim
R$ mil
Exercício/2013

Exercício/2012

13.177.301

2.257.964

--

105.828

136.373

294.070

Cessão com retenção substancial de riscos e benefícios (com coobrigação)
Cessão com transferência substancial de riscos e benefícios (sem
coobrigação)
Resultado não realizado líquido de efeitos tributários

Sumário das Transações com Partes Relacionadas
R$ mil
31.12.2013
Controlador(1)

Controladas(2)

Controle
conjunto(3)

Coligadas(4)

Pessoal chave da
administração(5)

Outras partes
relacionadas(6)

Total

--

42.181.597

--

--

--

7.086

42.188.683

Ativos
Aplicações em depósitos
interfinanceiros

--

21.421.483

166.656

--

--

--

21.588.139

448.382

5.762

430.590

95.429

--

6.161.426

7.141.589

Valores a receber de ligadas

--

50.869

22.192

--

--

--

73.061

Outros ativos

--

52.040

11.951.997

551

--

--

12.004.588

Títulos e valores mobiliários
Operações de crédito

Passivos
568.307

21.244

175.606

102

1.279

779.146

1.545.684

Depósitos em poupança

--

--

--

--

1.664

--

1.664

Depósitos a prazo
remunerados

--

4.935.800

343.567

709

1.893

9.326.323

14.608.292

Captações mercado aberto

--

5.894.871

1.358.646

--

--

5.116.048

12.369.565

473.365

31.889.552

--

--

--

74.431.730

106.794.647

8.324.729

22.265.207

145.509

12.753

--

--

30.748.198

--

1.344.595

6.800.000

--

--

--

8.144.595

Depósitos à vista

Obrigações por
empréstimos e repasses
Outros passivos

(7)

Garantias e Outras
(8)
Coobrigações

2º Semestre/2013
Rendas de juros e
prestação de serviços
Despesas com captação

12.312

2.687.919

750.234

4.150

--

336.993

3.791.608

(49.789)

(2.775.459)

(12.594)

(5.346)

(172)

(2.860.594)

(5.703.954)

Exercício/2013
Rendas de juros e
prestação de serviços
Despesas com captação
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

38.597

4.652.116

1.334.400

5.002

--

412.978

6.443.093

(81.854)

(4.790.708)

(65.455)

(6.405)

(337)

(3.536.633)

(8.481.392)

Tesouro Nacional e órgãos da Administração Direta do Governo Federal.
Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no item (1).
Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no item (2).
Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no item (3).
Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal.
Empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Governo Federal e entidades vinculadas aos funcionários.
Inclui o Contrato de Instrumento Híbrido de Capital de Dívida  Bônus Perpétuos com o Governo Federal (Nota 20.d).
Inclui o Contrato de Abertura de Linha de Crédito Interbancário Rotativo a liberar com o Banco Votorantim, equivalente ao valor do patrimônio
líquido daquela instituição.
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R$ mil
31.12.2012
Controlador(1)

Controladas(2)

Controle
conjunto(3)

Coligadas(4)

Pessoal chave da
administração(5)

Outras partes
relacionadas(6)

Total

--

33.617.623

--

--

--

--

33.617.623

Ativos
Aplicações em depósitos
interfinanceiros

--

43.741

170.460

--

--

--

214.201

651.090

37.130

7.029

38

--

2.024.255

2.719.542

Valores a receber de ligadas

--

62.183

15.045

--

--

--

77.228

Outros ativos

--

271.871

1.023.276

411

--

--

1.295.558

Títulos e valores mobiliários
Operações de crédito

Passivos
836.011

59.756

205.880

739

1.034

897.966

2.001.386

Depósitos em poupança

--

--

--

--

1.233

--

1.233

Depósitos a prazo
remunerados

--

3.733.051

971.031

1.025

2.218

6.087.695

10.795.020

Captações mercado aberto

--

5.309.356

--

--

--

6.570.501

11.879.857

633.638

25.320.236

--

--

--

59.665.342

85.619.216

8.214.555

987.295

7.902

--

--

14.934

9.224.686

--

907.966

6.800.000

--

--

--

7.707.966

Depósitos à vista

Obrigações por
empréstimos e repasses
Outros passivos

(7)

Garantias e Outras
Coobrigações (8)

2º Semestre/2012
Rendas de juros e prestação
de serviços
Despesas com captação

36.588

1.251.909

78.755

343

--

157.933

1.525.528

(44.103)

(1.117.324)

(87.252)

(2.208)

(452)

(1.989.245)

(3.240.584)

Exercício/2012
Rendas de juros e
prestação de serviços
Despesas com captação
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

82.514

2.416.549

101.243

1.086

--

316.527

2.917.919

(69.462)

(2.112.547)

(130.993)

(4.923)

(740)

(3.144.660)

(5.463.325)

Tesouro Nacional e órgãos da Administração Direta do Governo Federal.
Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no item (1).
Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no item (2).
Empresas relacionadas na Nota 3 identificadas no item (3).
Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal.
Empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Governo Federal e entidades vinculadas aos funcionários.
Inclui o Contrato de Instrumento Híbrido de Capital de Dívida  Bônus Perpétuos com o Governo Federal (Nota 20.d).
Inclui o Contrato de Abertura de Linha de Crédito Interbancário Rotativo a liberar com o Banco Votorantim, equivalente ao valor do patrimônio
líquido daquela instituição.
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27  BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
O Banco do Brasil é patrocinador das seguintes entidades de previdência privada e de saúde complementar, que
asseguram a complementação de benefícios de aposentadoria e assistência médica a seus funcionários:

Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil
Cassi - Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil

Economus  Instituto de Seguridade Social

Planos

Benefícios

Classificação

Previ Futuro

Aposentadoria e pensão

Contribuição definida

Plano de Benefícios 1

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

Plano Informal

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

Plano de Associados

Assistência médica

Benefício definido

Prevmais

Aposentadoria e pensão

Contribuição variável

Regulamento Geral

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

Regulamento Complementar 1

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

Grupo B

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

Plano Unificado de Saúde  PLUS

Assistência médica

Benefício definido

Plano Unificado de Saúde  PLUS II

Assistência médica

Benefício definido

Plano de Assistência Médica
Complementar  PAMC

Assistência médica

Benefício definido

Multifuturo I

Aposentadoria e pensão

Contribuição variável

Plano de Benefícios I

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

SIM - Caixa de Assistência dos Empregados dos
Sistemas Besc e Codesc, do Badesc e da Fusesc

Plano de Saúde

Assistência médica

Contribuição definida

Prevbep  Caixa de Previdência Social

Plano BEP

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

Fusesc - Fundação Codesc de Seguridade Social

Número de participantes abrangidos pelos planos de benefícios patrocinados pelo Banco

Planos de Aposentadoria e Pensão

31.12.2013

31.12.2012

N.° de participantes

N.° de participantes

Ativos

Assistidos

Total

Ativos

Assistidos

Total

115.509

104.071

219.580

116.867

101.994

218.861

Plano de Benefícios 1  Previ

25.849

87.167

113.016

28.826

84.964

113.790

Plano Previ Futuro

72.584

660

73.244

70.609

544

71.153

Plano Informal

--

3.917

3.917

--

4.182

4.182

Outros Planos

17.076

12.327

29.403

17.432

12.304

29.736

116.806

95.065

211.871

118.534

94.253

212.787

103.459

87.136

190.595

104.824

84.867

189.691

13.347

7.929

21.276

13.710

9.386

23.096

Planos de Assistência Médica
Cassi
Outros Planos
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Contribuições do Banco para os planos de benefícios
R$ mil

Planos de Aposentadoria e Pensão

2º Semestre/2013

Exercício/2013

Exercício/2012

1.256.932

1.835.959

2.243.701

Plano de Benefícios 1  Previ (1)

875.323

1.137.810

1.521.578

Plano Previ Futuro

202.126

361.039

299.276

Plano Informal

99.859

192.370

297.589

Outros Planos

79.624

144.740

125.258

542.642

970.181

927.960

487.665

895.454

817.542

54.977

74.727

110.418

1.799.574

2.806.140

3.171.661

Planos de Assistência Médica
Cassi
Outros Planos
Total

(1) Refere-se às contribuições relativas aos participantes amparados pelo Contrato 97 e ao Plano 1, sendo que essas contribuições ocorreram
respectivamente através da realização do Fundo Paridade (Nota 27.f.1) e do Fundo de Contribuição (Nota 27.f.2). O Contrato 97 tem por objeto
disciplinar a forma do custeio necessário à constituição de parte equivalente a 53,7% do valor garantidor do pagamento do complemento de
aposentadoria devido aos participantes admitidos no Banco até 14.04.1967 que tenham se aposentado ou quevenham a se aposentar após essa
data, exceto aqueles participantes que fazem parte do Plano Informal.

As contribuições do Banco para os planos de benefício, durante o 1º semestre de 2014, estão estimadas em
R$ 715.347 mil.

Valores reconhecidos no resultado
R$ mil
2º Semestre/2013

Exercício/2013

Exercício/2012

(118.802)

(35.459)

1.453.449

224.266

598.311

1.355.234

(202.126)

(361.039)

(299.276)

Plano Informal

(74.583)

(142.999)

463.240

Outros Planos

(66.359)

(129.732)

(65.749)

(714.024)

(1.323.661)

(1.302.529)

(656.277)

(1.213.209)

(1.151.709)

(57.747)

(110.452)

(150.820)

(832.826)

(1.359.120)

150.920

Planos de Aposentadoria e Pensão
Plano de Benefícios 1  Previ
Plano Previ Futuro

Planos de Assistência Médica
Cassi
Outros Planos
Total

a) Planos de Aposentadoria e Pensão
Previ Futuro (Previ)
Plano destinado aos funcionários do Banco admitidos na empresa a partir de 24.12.1997. Os participantes ativos
contribuem com 7% a 17% do salário de participação na Previ. Os percentuais de participação variam em função do
tempo de empresa e do nível do salário de participação. Não há contribuição para participantes inativos. O
patrocinador contribui com montantes idênticos aos dos participantes, limitado a 14% da folha de salários de
participação desses participantes.

Plano de Benefícios 1 (Previ)
Participam os funcionários do Banco que nele se inscreveram até 23.12.1997. Em decorrência do estabelecimento,
em dezembro de 2000, da paridade entre as contribuições do Banco e dos participantes, foi constituído o Fundo
Paridade, cujos recursos vêm sendo utilizados para compensar as contribuições ao plano. Em vista de superávit
acumulado, foram suspensas, retroativamente a janeiro de 2007, as contribuições dos participantes, beneficiários
(aposentados e pensionistas) e do patrocinador (Banco do Brasil). Conforme Memorando de Entendimentos firmado
entre o Banco do Brasil, Previ e entidades representantes dos beneficiários, o regulamento do Plano 1 foi alterado
suspendendo as contribuições nos exercícios 2011, 2012 e 2013.

120

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

Plano Informal (Previ)
É de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, cujas obrigações contratuais incluem: (a) pagamento de
aposentadoria dos participantes fundadores e dos beneficiários dos participantes falecidos até 14.04.1967; (b)
pagamento da complementação de aposentadoria aos demais participantes que se aposentaram até 14.04.1967 ou
que, na mesma data, já reuniam condições de se aposentar por tempo de serviço e contavam com pelo menos 20
anos de serviço efetivo no Banco do Brasil; e (c) aumento no valor dos proventos de aposentadoria e das pensões
além do previsto no plano de benefícios da Previ, decorrente de decisões judiciais e de decisões administrativas em
função de reestruturação do plano de cargos e salários e de incentivos criados pelo Banco. Em 31.12.2012, o Banco
do Brasil e a Previ formalizaram contrato por meio do qual o Banco do Brasil integralizou, com recursos do Fundo
Paridade, 100% das reservas matemáticas relativas ao Grupo Especial, de responsabilidade exclusiva do Banco,
cuja operacionalização migrou do Plano Informal para o Plano de Benefícios 1 da Previ. O Grupo Especial abrange
os participantes do Plano de Benefícios 1 da Previ, integrantes do parágrafo primeiro da cláusula primeira do
contrato de 24.12.1997, que obtiveram complementos adicionais de aposentadoria decorrentes de decisões
administrativas e/ou decisões judiciais. (Nota 27.f)

Prevmais (Economus)
Participam desse plano os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa (incorporado pelo Banco do Brasil em
30.11.2009) inscritos a partir de 01.08.2006 e os participantes anteriormente vinculados ao plano de benefícios do
Regulamento Geral que optaram pelo saldamento. O custeio para os benefícios de renda é paritário, limitado a 8%
dos salários dos participantes. O plano oferece também benefícios de risco  suplementação de auxílio
doença/acidente de trabalho, invalidez e pensão por morte.

Regulamento Geral (Economus)
Plano do qual fazem parte os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa inscritos até 31.07.2006. Plano fechado
para novas adesões. Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 12,11% sobre o salário
de participação.

Regulamento Complementar 1 (Economus)
Destinado aos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. Oferece os benefícios de complementação do auxíliodoença e pecúlios por morte e por invalidez. O custeio do plano é de responsabilidade da patrocinadora, dos
participantes e dos assistidos.

Grupo B (Economus)
Plano voltado aos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa admitidos no período de 22.01.1974 a 13.05.1974 e
seus assistidos. Plano fechado para novas adesões. O nível do benefício, a ser concedido quando da
implementação de todas as condições previstas em regulamento, é conhecido a priori.

Plano Multifuturo I (Fusesc)
Participam desse plano os funcionários oriundos do Banco do Estado de Santa Catarina  Besc (incorporado pelo
Banco do Brasil em 30.09.2008) inscritos a partir de 12.01.2003 e os participantes anteriormente vinculados ao
Plano de Benefícios I da Fusesc que optaram por este plano. Funcionários e patrocinadora contribuem
paritariamente entre 2,33% e 7% do salário de participação, conforme decisão contributiva de cada participante.

Plano de Benefícios I (Fusesc)
Voltado aos funcionários oriundos do Besc inscritos até 11.01.2003. Plano fechado para novas adesões.
Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 9,89% sobre o salário de participação.
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Plano BEP (Prevbep)
Participam os funcionários oriundos do Banco do Estado do Piauí  BEP (incorporado pelo Banco do Brasil em
30.11.2008). Funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente em média com 3,58% sobre o salário de
participação.

b) Planos de Assistência Médica
Plano de Associados (Cassi)
O Banco é contribuinte do plano de saúde administrado pela Cassi, que tem como principal objetivo conceder auxílio
para cobertura de despesas com a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do associado e seus
beneficiários inscritos. O Banco contribui mensalmente com importância equivalente a 4,5% do valor dos proventos
gerais ou do valor total do benefício de aposentadoria ou pensão. A contribuição mensal dos associados e
beneficiários de pensão é de 3% do valor dos proventos gerais ou do valor total do benefício de aposentadoria ou
pensão, além da coparticipação em alguns procedimentos.

Plano Unificado de Saúde  PLUS (Economus)
Plano dos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. A participação no plano se dá por meio de contribuição de
1,5% do salário bruto, sem limites, para a cobertura do titular e seus dependentes preferenciais, descontados em
folha de pagamento do titular e 10% a título de coparticipação no custeio de cada consulta e exames de baixo custo,
realizados pelo titular e seus dependentes (preferenciais e não preferenciais).

Plano Unificado de Saúde  PLUS II (Economus)
Destinado aos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa. A participação no plano se dá por meio de contribuição
de 1,5% do salário bruto, sem limites, para a cobertura do titular e seus dependentes preferenciais, descontados em
folha de pagamento do titular e 10% a título de coparticipação no custeio de cada consulta e exames de baixo custo,
realizados pelo titular e seus dependentes preferenciais e filhos maiores. O plano não prevê a inclusão de
dependentes não preferenciais.

Plano de Assistência Médica Complementar  PAMC (Economus)
Voltado para os funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa lotados no Estado de São Paulo. São titulares do
plano os empregados aposentados por invalidez dos Grupos B e C e os seus dependentes, que participam do
custeio na medida de sua utilização e de acordo com tabela progressiva e faixa salarial.

Plano SIM Saúde (SIM)
Participam desse plano os funcionários oriundos do Besc, além dos vinculados a outros patrocinadores (Badesc,
Codesc, Bescor, Fusesc e a própria SIM). A contribuição mensal dos beneficiários titulares ativos é de 3,44% do
valor da remuneração bruta, incluindo o 13º salário, dos titulares inativos é de 8,86%, e dos patrocinadores 5,42%.
Os beneficiários também contribuem com 0,75% por dependente. O plano também prevê coparticipação em
procedimentos ambulatoriais.

c) Fatores de risco
O Banco pode ser requerido a efetuar contribuições extraordinárias para Previ, Economus,
Fusesc e Prevbep, o que pode afetar negativamente o resultado operacional.
Os critérios utilizados para apuração da obrigação do Banco com o conjunto de Planos das Entidades Patrocinadas
(Previ, Economus, Fusesc e Prevbep) incorporam estimativas e premissas de natureza atuarial e financeira de longo
prazo, bem como aplicação e interpretação de normas regulamentares vigentes. Assim, as imprecisões inerentes ao
processo de utilização de estimativas e premissas podem resultar em divergências entre o valor registrado e o
efetivamente realizado, resultando em impactos negativos ao resultado das operações do Banco.
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(2)

--

(113.522.849)

(113.522.849)

18.134.054

--

(128.413.440)

(128.413.440)

(26.316.202)

--

7.502.104

(514.081)

--

(10.235.720)

(98.849.541)

Exerc/2012

(1.004.111)

--

(1.004.111)

37.821

192.084

--

(43.983)

(99.016)

(1.091.017)

Exerc/2013

(1.091.017)

--

(1.091.017)

(522.353)

1.217.263

297.318

--

--

(177.875)

(1.905.370)

Exerc/2012

Plano Informal  Previ

(6.333.578)

--

(6.333.578)

1.702.032

--

536.639

(136.080)

--

(718.314)

(7.717.855)

Exerc/2013

(7.717.855)

--

(7.717.855)

(1.437.674)

--

487.418

(95.589)

--

(625.078)

(6.046.932)

Exerc/2012

Plano de Associados  Cassi

(1) No Plano Informal, refere-se substancialmente à migração do Grupo Especial para o Plano 1 da Previ. (Nota 27.f).
(2) A perda atuarial no exercício de 2012 decorre substancialmente da redução da taxa de desconto, que em 31.12.2011 era de 10,56% a.a. e em 31.12.2012 passou a ser 8,71% a.a.

Valor presente das obrigações atuariais a descoberto

Valor presente das obrigações atuariais com cobertura

Saldo Final

Remensurações de ganhos / (perdas) atuariais

--

9.268.627

Benefícios pagos líquidos de contribuições de assistidos

(1)

(565.900)

Custo do serviço corrente

Reduções / liquidações

--

(11.946.190)

(128.413.440)

Custo do serviço passado

Custo de juros

Saldo Inicial

Exerc/2013

Plano 1  Previ

d.1) Mudanças no valor presente das obrigações atuariais de benefício definido

(938.008)

(5.033.968)

(5.971.976)

1.227.193

--

426.885

(41.725)

--

(634.651)

(6.949.678)

Exerc/2013

R$ mil
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(2.028.249)

(4.921.429)

(6.949.678)

(1.249.223)

130.640

403.496

(38.113)

--

(573.868)

(5.622.610)

Exerc/2012

Outros Planos

As avaliações atuariais são elaboradas semestralmente e as informações constantes nos quadros a seguir referem-se àquelas efetuadas nas datas base de 31.12.2013 e
31.12.2012.

d) Avaliações Atuariais
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144.420.740

152.029.136

11.469.755

(7.502.104)

1.521.818

13.460.271

133.079.396

Exerc/2012

--

--

(192.084)

192.084

--

--

Exerc/2013

--

--

(297.318)

297.318

--

--

Exerc/2012

Plano Informal  Previ

--

--

(536.639)

536.639

--

--

Exerc/2013

--

--

(487.418)

487.418

--

--

Exerc/2012

Plano de Associados  Cassi

5.033.968

(86.276)

(426.885)

149.825

475.875

4.921.429

Exerc/2013

Outros Planos

R$ mil

4.921.429

214.843

(403.496)

157.399

474.934

4.477.749

Exerc/2012

(1)

(1)

144.420.740

15.448.946

30.897.891

(113.522.849)
11.807.848

23.615.696

(128.413.440)

152.029.136

31.12.2012

(1.004.111)

(1.004.111)

(1.004.111)

--

31.12.2013

(1.091.017)

(1.091.017)

(1.091.017)

--

31.12.2012

Plano Informal  Previ

(6.333.578)

(6.333.578)

(6.333.578)

--

31.12.2013

(7.717.855)

(7.717.855)

(7.717.855)

--

31.12.2012

Plano de Associados  Cassi

(702.015)

(938.008)

(5.971.976)

5.033.968

31.12.2013

R$ mil

(1.287.286)

(2.028.249)

(6.949.678)

4.921.429

31.12.2012

Outros Planos
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(1) Refere-se à parcela do patrocinador no superávit/(déficit). A realização do ativo atuarial registrado em Outros Créditos (Nota 11.b) ocorrerá obrigatoriamente até o final do plano. Entende-se por final do plano, a data em que
será pago o último compromisso.

4) (Passivo)/Ativo atuarial líquido registrado

3) Superávit/(déficit) (1+2)

2) Valor presente das obrigações atuariais

1) Valor justo dos ativos do plano

Plano 1  Previ
31.12.2013

d.3) Valores reconhecidos no balanço patrimonial

(1) Refere-se aos seguintes planos: Regulamento Geral (Economus), Prevmais (Economus), Regulamento Complementar 1 (Economus), Multifuturo I (Fusesc), Plano I (Fusesc), Grupo B, Plus I e II, e Plano BEP (Prevbep).

(13.186.457)

Saldo Final

(9.268.627)

1.137.977

13.708.711

152.029.136

Ganho/(perda) atuarial sobre os ativos do plano

Benefícios pagos líquidos de contribuições de assistidos

Contribuições recebidas

Receita de juros

Saldo Inicial

Plano 1  Previ
Exerc/2013

d.2) Mudanças no valor justo dos ativos do plano
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11.635

11,54
9,03
8,16
14,73
12,34
11,16
10,94

Plus I e II (Economus)

Grupo B (Economus)

Pré-74 (Economus)

Prevmais (Economus)

Multifuturo I (Fusesc)

Plano I (Fusesc)

Plano BEP (Prevbep)

2.122

26.331

4.712

8.838

2.665

1.241

2.270

27.257

4.780

9.179

2.661

11.597

41.625

1.337

357.237

487.191

143.622

9.605.425

1 a 2 anos

---

Despesa com funcionários da ativa

Outros ajustes/reversões
224.266

--

Custo do serviço passado não reconhecido

(Despesa)/Receita reconhecida na DRE

--

3.616.135

(3.261.908)

(129.961)

598.311

--

--

--

--

6.854.355

(5.973.094)

(282.950)

1.355.234

--

--

--

--

6.730.134

(5.117.860)

(257.040)

(74.583)

--

--

(20.865)

--

--

(53.718)

--

(142.999)

--

--

(43.983)

--

--

(99.016)

--

463.240

900.502

--

--

(259.387)

--

(177.875)

--

2º Sem/2013 Exerc/2013 Exerc/2012

2º Sem/2013 Exerc/2013 Exerc/2012

Amortização do ganho/(perda) atuarial líquido

Rendimento esperado sobre os ativos do plano

Custo dos juros

Custo do serviço corrente

Plano Informal  Previ

Plano 1  Previ

(2)

(68.425)

(656.277)

--

(195.758)

--

--

--

(392.094)

(1.213.209)

--

(358.815)

--

--

--

(718.314)

(136.080)

(95.589)

(1.151.709)

--

(330.124)

(9.912)

(91.006)

--

(625.078)

Outros Planos

R$ mil

79.168

993.619

187.127

539.700

50.939

259.288

1.438.345

89.368

10.378.748

21.312.225

1.310.814

239.366.251

Total

R$ mil

(124.106)

8.423

(69.856)

--

--

--

(51.444)

(11.229)

(240.184)

19.770

(135.779)

--

--

--

(106.479)

(17.696)
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(216.569)

126.587

(131.300)

--

(106.314)

--

(91.889)

(13.653)

2º Sem/2013 Exerc/2013 Exerc/2012

67.465

851.645

162.902

493.100

37.759

201.739

1.228.664

82.122

8.564.779

18.854.481

668.894

191.464.172

acima 5 anos

2º Sem/2013 Exerc/2013 Exerc/2012

Plano de Associados  Cassi

7.311

88.386

14.733

28.583

7.854

34.317

126.894

4.668

1.105.682

1.472.512

334.273

28.618.107

2 a 5 anos

Pagamentos de benefícios esperados

d.5) Detalhamento dos valores reconhecidos no resultado relativos aos planos de benefício definido

(1) Duração média ponderada da obrigação atuarial de benefício definido.
(2) Valores considerados sem descontar a valor presente.

41.162

14,07

Regulamento Complementar 1 (Economus)

351.050

10,34

Regulamento Geral (Economus)

498.041

164.025

9.678.547

13,35

5,01

até 1 ano

Plano de Associados (Cassi)

9,68

Plano Informal (Previ)

(1)

Plano 1 (Previ)

Duration

d.4) Perfil de vencimento das obrigações atuariais de benefício definido
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493.099

(368.811)

861.910
(2.540.816)

1.900.393

(4.441.209)

31.12.2012

22.692

(15.129)

37.821

Plano 1 - Previ

3,3%
0,6%

Empréstimos e financiamentos

Outros

7,2%
0,1%

Em instrumentos financeiros próprios da entidade

Em propriedades ou outros ativos utilizados pela entidade

Montantes incluídos no valor justo dos ativos do plano

5,7%

59,7%

Renda variável

Investimentos imobiliários

30,7%

Renda fixa

31.12.2013

(65.461)

43.640

(109.101)

31.12.2012

Plano Informal  Previ
31.12.2013

d.7) Composição dos ativos dos planos, apresentados como porcentagem do total

Ajustes de avaliação patrimonial líquidos de efeitos fiscais

Efeitos fiscais

Ajustes de avaliação patrimonial

31.12.2013

Plano 1  Previ

d.6) Valores reconhecidos no patrimônio líquido pela adoção do pronunciamento CPC 33 (R1)

0,1%

8,1%

0,4%

3,3%

5,2%

59,6%

31,5%

31.12.2012

1.021.219

(680.813)

1.702.032

362.942

(245.227)

608.169

0,1%

--

3,8%

2,0%

3,6%

9,1%

81,5%
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--

--

0,6%

2,0%

2,1%

6,4%

88,9%

31.12.2012

(417.908)

277.505

(695.413)

31.12.2012

Outros Planos
31.12.2013

Outros Planos
31.12.2013

(1.546.363)

1.030.909

(2.577.272)

31.12.2012

Plano de Associados  Cassi
31.12.2013

R$ mil
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(2)

Crédito Unitário Projetado

AT-2000

AT-83

0,14%

8,71%

4,33%

4,20%

31.12.2012

(1) As premissas atuariais agrupadas são apresentadas através de médias ponderadas.
(2) Em 2012, os planos Prevmais, Multifuturo I e Plano de Benefícios I (Fusesc) utilizavam a AT-2000.

Regime de capitalização

Tábua de sobrevivência

0,25%

Taxa real de crescimento salarial esperado (a.a.)

6,41%
13,50%

Taxa real de desconto (a.a.)

Taxa nominal de retorno dos investimentos (a.a.)

6,66%

Taxa de inflação (a.a.)

31.12.2013

Plano 1  Previ

d.8) Principais premissas atuariais adotadas em cada período

AT-83

--

--

4,33%

4,20%

31.12.2012

Crédito Unitário Projetado

AT-2000

--

--

6,15%

6,67%

31.12.2013

Plano Informal  Previ

AT-83

--

--

4,33%

4,20%

31.12.2012

Crédito Unitário Projetado

AT-2000

--

--

6,50%

6,67%

31.12.2013

Plano de Associados  Cassi
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AT-83

0,52%

8,71%

4,33%

4,20%

31.12.2012

(1)

Crédito Unitário Projetado

AT-2000

0,43%

13,55%

6,45%

6,66%

31.12.2013

Outros Planos

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

O Banco, para definição dos valores relativos aos planos de benefício definido, utiliza métodos e premissas
diferentes daqueles apresentados pelas entidades patrocinadas.
O pronunciamento técnico CPC 33 (R1) detalha a questão da contabilização bem como os efeitos ocorridos ou a
ocorrer nas empresas patrocinadoras de planos de benefícios a empregados. Por sua vez, as entidades
patrocinadas obedecem às normas emanadas do Ministério da Previdência Social, por intermédio do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc). As diferenças mais relevantes concentram-se na definição dos valores relativos ao Plano 1  Previ.

d.9) Diferenças de premissas do Plano 1  Previ
Banco
Taxa real de desconto (a.a.)
Tábua de sobrevivência
Avaliação de ativos - Fundos exclusivos
Regime de Capitalização

Previ

6,41%

5%

AT-2000

AT-2000 (Suavizada 10%)

Valor de mercado ou fluxo de caixa descontado

Fluxo de caixa descontado

Crédito Unitário Projetado

Método Agregado

d.10) Conciliação dos valores apurados no Plano 1 - Previ/Banco
R$ mil
Ativos do Plano

Valor apurado - Previ
Incorporação dos valores do contrato 97
Incorporação dos valores do Grupo Especial
Ajuste no valor dos ativos do plano (1)
Ajuste nas obrigações  taxa de desconto/regime de
capitalização
Valor apurado  Banco

Obrigações Atuariais

Efeito no Superávit

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

138.817.850

132.282.188

(114.220.748)

(105.150.551)

24.597.102

27.131.637

13.663.084

13.198.959

(13.663.084)

(13.198.959)

--

--

1.056.555

1.013.754

(1.056.555)

(1.013.754)

--

--

(9.116.749)

5.534.235

--

--

(9.116.749)

5.534.235

--

--

15.417.538

(9.050.176)

15.417.538

(9.050.176)

144.420.740

152.029.136

(113.522.849)

(128.413.440)

30.897.891

23.615.696

(1) Refere-se principalmente aos ajustes efetuados pelo Banco na apuração do valor justo dos investimentos na Litel, Neoenergia e em títulos e
valores mobiliários mantidos até o vencimento.

d.11) Análise de sensibilidade
As análises de sensibilidade são baseadas na mudança em uma suposição, mantendo todas as outras constantes.
Na prática, isso é pouco provável de ocorrer, e as mudanças em algumas das suposições podem ser
correlacionadas.
Os métodos utilizados na elaboração da análise de sensibilidade não se alteraram em relação ao período anterior,
sendo observadas as atualizações nos parâmetros de taxa de desconto.
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R$ mil
Tábua biométrica

Crescimento salarial

Taxa de juros

31.12.2013
+1 idade

Plano 1 (Previ)

Valor presente da obrigação atuarial
Superávit/(déficit) do plano

Plano Informal
(Previ)

Valor presente da obrigação atuarial

Plano de
Associados
(Cassi)

Valor presente da obrigação atuarial

Regulamento
Geral
(Economus)
Regulamento
Complementar
1 (Economus)

Valor presente da obrigação atuarial

Plus I e II
(Economus)

Valor presente da obrigação atuarial

Grupo B
(Economus)

Superávit/(déficit) do plano

-1 idade

+0,25%

-0,25%

+0,25%

-0,25%

113.522.849

111.568.410

115.303.230

113.658.440

113.388.642

111.411.909

115.720.493

30.897.891

32.852.330

29.117.510

30.762.300

31.032.098

33.008.831

28.700.247

1.004.111

976.703

1.043.724

--

--

992.395

1.016.136

(1.004.111)

(976.703)

(1.043.724)

--

--

(992.395)

(1.016.136)

6.333.578

6.199.515

6.465.197

6.334.368

6.332.808

6.199.674

6.473.001

(6.333.578)

(6.199.515)

(6.465.197)

(6.334.368)

(6.332.808)

(6.199.674)

(6.473.001)

Valor presente da obrigação atuarial

4.674.634

4.624.173

4.722.678

--

--

4.584.179

4.768.251

Superávit/(déficit) do plano

(684.827)

(634.361)

(732.865)

--

--

(594.366)

(778.438)

27.882

29.013

26.783

--

--

26.969

28.840

(615)

(1.747)

484

--

--

298

(1.573)

Superávit/(déficit) do plano

Superávit/(déficit) do plano

Superávit/(déficit) do plano
Valor presente da obrigação atuarial
Superávit/(déficit) do plano

327.519

316.676

338.223

--

--

321.538

333.718

(327.519)

(316.676)

(338.223)

--

--

(321.538)

(333.718)

115.589

113.108

117.997

--

--

113.347

117.911

(115.589)

(113.108)

(117.997)

--

--

(113.347)

(117.911)

Prevmais
(Economus)

Valor presente da obrigação atuarial

181.785

181.833

181.776

--

--

176.599

187.247

Superávit/(déficit) do plano

63.026

62.978

63.035

--

--

68.211

57.563

Multifuturo I
(Fusesc)

Valor presente da obrigação atuarial

74.543

73.835

75.223

--

--

72.718

76.453

Superávit/(déficit) do plano

45.738

46.447

45.059

--

--

47.563

43.829

531.311

526.334

535.391

531.313

531.309

520.482

535.563

Superávit/(déficit) do plano

38.873

43.850

34.793

38.871

38.875

49.702

34.621

Valor presente da obrigação atuarial

38.713

38.152

39.255

38.919

38.498

37.892

39.568

Superávit/(déficit) do plano

42.905

43.466

42.363

42.699

43.120

43.726

42.050

Plano I (Fusesc)
Plano BEP
(Prevbep)

Valor presente da obrigação atuarial
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e) Resumo dos ativos/(passivos) atuariais registrados no Banco
R$ mil
Ativo Atuarial

Plano 1 (Previ)

Passivo Atuarial

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

15.448.946

11.807.848

--

--

Plano Informal (Previ)

--

--

(1.004.111)

(1.091.017)

Plano de Associados (Cassi)

--

--

(6.333.578)

(7.717.855)

Regulamento Geral (Economus)

--

--

(353.961)

(763.359)

Regulamento Complementar 1 (Economus)

--

--

(218)

(3.537)

Plus I e II (Economus)

--

--

(327.519)

(391.916)

Grupo B (Economus)

--

--

(115.589)

(134.705)

Prevmais (Economus)

31.513

--

--

(9.165)

Multifuturo I (Fusesc)

22.870

4.910

--

--

Plano I (Fusesc)

19.436

--

--

(8.253)

Plano BEP (Prevbep)

21.453

18.739

--

--

15.544.218

11.831.497

(8.134.976)

(10.119.807)

2º Semestre/2013

Exercício/2013

Exercício/2012

Saldo Inicial

748.245

740.643

1.608.379

Atualização

35.152

78.060

183.275

(570.572)

(603.066)

(37.257)

(40.701)

(43.513)

(1.013.754)

172.124

172.124

740.643

Saldo Inicial

1.377.855

2.373.525

3.684.325

Atualização

41.574

148.012

331.001

Total

f) Destinações do Superávit  Plano 1
R$ mil

Fundo Paridade

Contribuições ao Plano 1 - contrato 97
Contribuição amortizante antecipada Grupo Especial
Saldo Final

(1)

Fundo de Destinação

Valores transferidos para o Plano 1

--

(223.687)

--

Transferência para o Fundo de Utilização

(891.369)

(1.769.790)

(1.641.801)

Valores revertidos para o Plano 1 (Nota 27.f.2)

(528.060)

(528.060)

--

--

--

2.373.525

Saldo Inicial

536.574

726.637

1.096.433

Atualização

18.627

55.745

100.619

Contribuições ao Plano 1

(264.050)

(491.231)

(470.415)

Valores revertidos para o Plano 1 (Nota 27.f.2)

(291.151)

(291.151)

--

--

--

726.637

Saldo Final
Fundo de Contribuição

Saldo Final
Fundo de Utilização
Saldo Inicial

6.569.981

5.357.912

3.249.250

Valores transferidos do Fundo de Destinação

891.369

1.769.790

1.641.801

Atualização

332.804

666.452

466.861

Saldo Final

7.794.154

7.794.154

5.357.912

Total dos fundos de destinação do superávit

7.966.278

7.966.278

9.198.717

(1) Refere-se à integralização de 100% das reservas matemáticas garantidoras dos complementos adicionais de aposentadoria do Grupo Especial.

f.1) Fundo Paridade
O custeio do plano era mantido, até 15.12.2000, com a contribuição de 2/3 (dois terços) pelo Banco e de 1/3 (um
terço) pelos participantes. A partir de 16.12.2000, visando adequar às disposições da Emenda Constitucional n.º 20,
tanto o Banco quanto os participantes passaram a contribuir com 50% cada, sendo inclusive objeto de acordo
posterior entre as partes envolvidas, com a devida homologação pela Secretaria de Previdência Complementar.
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O custo da implementação da paridade contributiva foi coberto com a utilização do superávit existente no Plano na
época. Como efeito desse acordo, coube ao Banco, ainda, reconhecer o valor histórico de R$ 2.227.254 mil, os
quais foram registrados em Fundos de Destinação Superávit - Previ. Esse ativo é corrigido mensalmente com base
na meta atuarial (INPC + 5% a.a.), e vem sendo utilizado desde janeiro de 2007 para compensar eventual
desequilíbrio financeiro na relação entre Reserva a Amortizar e Amortizante Antecipada decorrente do contrato
estabelecido com a Previ em 1997, o qual garantiu benefícios complementares aos participantes do Plano 1
admitidos até 14.04.1967 e que não estavam aposentados até aquela data.

f.2) Fundos de Destinação e de Contribuição
Fundo de Destinação
Em 24.11.2010, o Banco assinou Memorando de Entendimentos com as entidades representativas de funcionários e
aposentados, visando à destinação e utilização parcial do superávit do Plano, conforme determina a Lei
Complementar n.º 109/2001 e Resolução CGPC n.º 26/2008.
Face a aprovação das medidas previstas no Memorando de Entendimentos pelo Conselho Deliberativo da Previ, o
Banco registrou, em 30.11.2010, em Fundos de Destinação - Previ, o montante de R$ 7.519.058 mil em
contrapartida à baixa do valor na rubrica de Outros Créditos - Ativo Atuarial, sendo corrigido pela meta atuarial (INPC
+ 5% a.a.).

Fundo de Contribuição
O Fundo de Contribuição é constituído por recursos transferidos do Fundo de Destinação para fazer frente à
suspensão da cobrança de contribuições pelo período de três exercícios, conforme estabelecido no Memorando de
Entendimentos. Mensalmente, o valor relativo às contribuições do Banco é transferido para a titularidade da Previ. O
Fundo de Contribuição é corrigido pela meta atuarial (INPC + 5% a.a.).

Reversão dos Fundos de Destinação e de Contribuição
Em dezembro de 2013, o excedente do superávit contabilizado em Reserva de Contingência ficou inferior a 25% das
Reservas Matemáticas, exigindo a sua recomposição. Dessa forma, conforme previsto no artigo 18 da Resolução
CGPC n.º 26/2008, a utilização da Reserva Especial do plano foi interrompida e os valores contabilizados nos
Fundos de Destinação e de Contribuições dos participantes e do patrocinador foram revertidos à Reserva de
Contingência.

f.3) Fundo de Utilização
O Fundo de Utilização, constituído por recursos transferidos do Fundo de Destinação, poderá ser utilizado pelo
Banco após cumpridas as exigências estabelecidas pela legislação aplicável. O Fundo de Utilização é corrigido pela
meta atuarial (INPC + 5% a.a.).

28  PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES, OBRIGAÇÕES LEGAIS  FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS
Ativos Contingentes
Não são reconhecidos ativos contingentes nas demonstrações contábeis, conforme Resolução CMN nº. 3.823/2009.
Porém, existem processos no conglomerado Banco do Brasil cuja perspectiva de êxito é provável, esses não
envolvem valores significativos.
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Ações Trabalhistas
O Banco é parte passiva (réu) em processos judiciais trabalhistas movidos, na grande maioria, por ex-empregados
ou sindicatos da categoria. As provisões de perdas prováveis representam vários pedidos reclamados, como:
indenizações, horas extras, descaracterização de jornada de trabalho, adicional de função e representação e outros.

Ações Fiscais
O Banco, a despeito de seu perfil conservador, está sujeito  em fiscalizações realizadas pelas autoridades
tributárias  a questionamentos com relação a tributos, que podem eventualmente gerar autuações, como por
exemplo: composição da base de cálculo do IRPJ/CSLL (dedutibilidades); e discussão quanto à incidência de
tributos, quando da ocorrência de determinados fatos econômicos. A maioria das ações oriundas das autuações
versa sobre ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS/Cofins, IOF e Contribuições Previdenciárias Patronais. Como garantia de
algumas delas, quando necessário, existem penhoras em dinheiro, títulos públicos, ou imóveis, ou depósitos
judiciais para suspensão da exigibilidade dos tributos em discussão.

Ações de Natureza Cível
Entre as ações judiciais de natureza cível, destacam-se as de cobrança de diferença de correção monetária de
cadernetas de poupança e depósitos judiciais relativos ao período dos Planos Econômicos (Plano Bresser, Plano
Verão e Planos Collor I e II).
Embora o Banco do Brasil tenha cumprido a legislação e regulamentação vigentes à época, os referidos processos
vêm sendo provisionados, considerando as ações em que o Banco é citado e as correspondentes perspectivas de
perdas, consideradas depois de analisada cada demanda, tendo em vista a jurisprudência atual do Superior Tribunal
de Justiça - STJ.
Em relação a esses litígios, o Supremo Tribunal Federal - STF suspendeu o andamento dos processos que estavam
na fase de conhecimento, até que haja pronunciamento definitivo daquela Corte quanto ao direito discutido.

a) Provisões para Demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis - Prováveis
Em conformidade com a Resolução CMN n.º 3.823/2009, o Banco constitui provisão para demandas trabalhistas,
cíveis e fiscais com risco de perda provável.
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Movimentações nas provisões para demandas trabalhistas, fiscais e cíveis, classificadas como
prováveis
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

Saldo Inicial

2.846.818

2.496.821

2.340.058

3.320.243

2.945.490

2.514.536

Constituição

440.317

1.064.039

1.038.938

586.628

1.286.242

1.315.862

Reversão da provisão

(43.956)

(86.416)

(140.999)

(246.574)

(339.599)

(149.451)

Baixa por pagamento

(445.437)

(794.822)

(876.575)

(500.378)

(850.354)

(881.044)

161.735

279.855

135.399

183.752

301.892

136.529

Demandas Trabalhistas

Atualização monetária
Valores adicionados/incorporados

(1)

--

--

--

82.076

82.076

9.058

2.959.477

2.959.477

2.496.821

3.425.747

3.425.747

2.945.490

Saldo Inicial

145.038

140.580

164.943

2.251.471

2.020.124

1.400.444

Constituição

43.312

59.870

125.048

186.458

407.518

714.335

Reversão da provisão

(7.714)

(18.608)

(138.192)

(30.628)

(49.726)

(151.281)

Baixa por pagamento

(1.801)

(5.424)

(18.814)

(504.018)

(510.801)

(18.814)

5.745

8.162

7.595

52.085

84.963

62.423

--

--

--

61.017

64.307

13.017

184.580

184.580

140.580

2.016.385

2.016.385

2.020.124

Saldo Inicial

5.224.133

3.945.650

3.244.433

5.518.738

4.208.172

3.473.970

Constituição

1.186.662

3.883.738

1.968.684

1.265.290

4.014.597

2.050.643

Reversão da provisão

(1.748.233)

(2.949.995)

(546.636)

(1.775.264)

(2.989.420)

(585.653)

Baixa por pagamento

(313.081)

(592.140)

(939.098)

(358.666)

(650.820)

(954.546)

161.535

223.763

218.267

161.754

229.323

223.758

4.511.016

4.511.016

3.945.650

4.811.852

4.811.852

4.208.172

7.655.073

7.655.073

6.583.051

10.253.984

10.253.984

9.173.786

Saldo Final
Demandas Fiscais

Atualização monetária
Valores adicionados/incorporados

(2)

Saldo Final
Demandas Cíveis

Atualização monetária
Saldo Final
Total das Demandas Trabalhistas, Fiscais e
Cíveis

(1) Em 2013, R$ 11.046 mil são provenientes do IRB e R$ 71.030 mil de incorporações do Banco Votorantim. Em 2012, o saldo é oriundo da
empresa IBI-Promotora.
(2) No 2º Semestre/2013, R$ 60.966 mil são provenientes do IRB e R$ 51 mil de incorporações do Banco Votorantim. Em 2013, R$ 60.966 mil são
provenientes do IRB e R$ 3.341 mil de incorporações do Banco Votorantim. Em 2012, o saldo é proveniente da empresa IBI-Promotora.

b) Passivos Contingentes  Possíveis
As demandas trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas com risco possível são dispensadas de constituição de
provisão com base na Resolução CMN n.º 3.823/2009.

Saldos dos passivos contingentes classificados como possíveis
R$ mil
BB-Banco Múltiplo
31.12.2013
Demandas Trabalhistas
Demandas Fiscais (1)
Demandas Cíveis
Total

BB-Consolidado
31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

107.363

54.905

823.379

90.721

7.651.604

3.987.389

8.860.255

5.032.809

3.358.327

2.874.457

4.445.562

3.434.338

11.117.294

6.916.751

14.129.196

8.557.868

(1) As principais contingências têm origem em (i) autos de infração lavrados pelo INSS, visando o recolhimento de contribuições incidentes sobre
abonos salariais pagos nos acordos coletivos do período de 1995 a 2006, no valor de R$ 2.221.343 mil, verbas de transporte coletivo e utilização
de veículo próprio por empregados do Banco do Brasil, no valor de R$ 206.037 mil, e participações nos lucros e resultados de funcionários,
correspondentes ao período de abril de 2001 a outubro de 2003, no valor de R$ 61.025 mil e (ii) autos de infração lavrados pelas Fazendas
Públicas dos Municípios visando a cobrança de ISSQN, no montante de R$ 765.133 mil.
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c) Depósitos em Garantia de Recursos
Saldos dos depósitos em garantia constituídos para as contingências
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB-Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Demandas Trabalhistas

3.219.484

2.656.350

3.324.680

2.716.708

Demandas Fiscais

5.552.964

4.887.934

7.570.252

6.514.284

Demandas Cíveis

7.478.046

4.384.318

7.601.508

4.681.155

16.250.494

11.928.602

18.496.440

13.912.147

Total

d) Obrigações Legais
O Banco mantém registrado em Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciárias o montante de R$ 12.602.564 mil
(R$ 13.881.845 mil em 31.12.2012) relativo às seguintes ações:

Ação Judicial: Imposto de Renda e Contribuição Social
Em fevereiro de 1998, o Banco ingressou com Mandado de Segurança, em curso na 16ª Vara Federal do Distrito
Federal, pleiteando a compensação integral dos prejuízos fiscais acumulados de Imposto de Renda e das bases de
cálculo negativas de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Desde então, o Banco passou a compensar
integralmente prejuízos fiscais e bases negativas com o valor devido de Imposto de Renda e de Contribuição Social,
realizando depósito integral do montante devido (70% do valor compensado), o que ensejou o despacho do Juízo da
16ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, determinando a suspensão da exigibilidade dos referidos tributos,
nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN). O mérito da causa foi julgado improcedente
em 1ª Instância e o Recurso de Apelação interposto pelo Banco foi desprovido pelo Tribunal Regional Federal (TRF)
da 1ª Região. A decisão foi impugnada mediante Recurso Extraordinário interposto pelo Banco, em 01.10.2002.
Atualmente, o referido recurso do Banco encontra-se aguardando, no TRF da 1ª Região, o julgamento pelo STF, de
outro recurso extraordinário (RE n.º 591.340), que teve reconhecida a repercussão geral por aquela Corte Suprema.
A compensação dos valores decorrentes de prejuízos fiscais e de CSLL a compensar tem como efeito a baixa de
créditos tributários ativados, observada a limitação de 30%.
Os tributos diferidos (IRPJ e CSLL) sobre a atualização dos depósitos judiciais vêm sendo compensados com os
créditos tributários decorrentes da provisão para perda da referida atualização, em conformidade com o art. 1º,
inciso II, § 2º, da Resolução CMN n.º 3.059/2002, sem efeito no resultado.
Considerada a hipótese de êxito na ação judicial, verificou-se que, em setembro de 2005 e em janeiro de 2009, o
Banco teria consumido todo o estoque de Prejuízos Fiscais e CSLL a Compensar, respectivamente. Assim, desde a
competência outubro de 2005 e fevereiro de 2009, os valores do IRPJ e da CSLL estão sendo recolhidos
integralmente. Além disso, ocorreria a transferência dos recursos da rubrica que registra os depósitos judiciais para
a de disponibilidades. Os créditos tributários relativos aos depósitos judiciais (principal) seriam baixados contra o
passivo de IRPJ e CSLL existente e seria revertida, contra o resultado, a provisão para riscos fiscais relativa à
atualização dos depósitos, registrada no valor de R$ 6.030.891 mil.
Por outro lado, considerada a hipótese de perda da ação (situação em que os valores depositados judicialmente
seriam convertidos em renda a favor da Fazenda Nacional), são reclassificadas, para a rubrica representativa de
ativo IRPJ a compensar e CSLL a compensar, as parcelas de créditos tributários de IRPJ sobre prejuízos fiscais e
CSLL a compensar, respectivamente, que poderiam ser utilizadas desde a competência outubro de 2005 e fevereiro
de 2009, observada a limitação de 30%. Esses tributos a compensar, que decorreriam das retificações das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, correspondem a R$ 5.187.643 mil, em
31.12.2013, e sua atualização pela Taxa Selic a R$ 1.709.336 mil. Tal valor ajusta a provisão para riscos fiscais
relativa à atualização dos depósitos judiciais, de forma que alcançaria o montante necessário para anular
integralmente o risco inerente à hipótese de perda.
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Valores relacionados à referida ação
R$ mil

Depósitos Judiciais

31.12.2013

31.12.2012

14.606.013

13.986.906

Montante realizado (70%)

7.817.011

7.817.011

Atualização monetária

6.789.002

6.169.895

12.602.564

12.428.627

Prejuízos fiscais de IRPJ

3.002.033

3.002.033

Bases negativas de CSLL / CSLL a compensar

3.569.640

3.569.640

Provisão para atualização do depósito judicial

6.030.891

5.856.954

Obrigação Legal  Provisão para Processo Judicial

Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais - Leis n.º 11.941/2009 e
n.º 12.865/2013
Em novembro de 2013, o Banco do Brasil e suas controladas aderiram ao programa de parcelamento e pagamento
à vista de débitos tributários, com anistia para liquidação de débitos administrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), instituído pela Lei n.º 12.865/2013, relativos à
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)
e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de que trata o Capítulo I da Lei n.º
9.718/1998, devidos por instituições financeiras e companhias seguradoras. O Banco do Brasil, também, utilizou da
prerrogativa do artigo 17 da Lei n.º 12.865/2013, que reabriu, até 31 de dezembro 2013, o prazo para adesão ao
programa previsto na Lei n.º 11.941/2009.
Os principais processos incluídos nesses programas referem-se aos questionamentos: (i) calcular e recolher o
PIS/Pasep e Cofins, sobre o efetivo faturamento, cujo conceito consta do artigo 2º da Lei Complementar n.º 70/1991,
afastando-se assim a inconstitucional ampliação da base de cálculo pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei
n.º 9.718/1998; ii) CSLL  Dedutibilidade na base de cálculo do IRPJ, que pleiteava calcular e recolher o imposto de
renda devido, deduzido da despesa de CSLL na base de cálculo respectiva, determinada pelo artigo 1º, da Lei
n.º 9.316/1996, uma vez que essa contribuição representa uma despesa efetiva, necessária e obrigatória à empresa
e iii) IRRF  Imposto de Renda Retido na Fonte sobre abonos pagos em dissídio coletivo alusivo ao período
1996/1997.
O total líquido resultante da adesão aos programas foi registrado no grupamento Outras Receitas Operacionais
(Nota 22.e). O Banco do Brasil não se utilizou de prejuízo fiscal ou base negativa de Contribuição Social na
liquidação de juros dos débitos inseridos no programa que facultava a Lei n.º 12.865/2013.

29 - GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL
a) Processo de Gestão de Riscos
O Banco do Brasil considera o gerenciamento de riscos e de capital como um dos vetores principais para o processo
de tomada de decisão.
No Banco, a gestão colegiada dos riscos é realizada de forma totalmente segregada das unidades de negócios. As
políticas de gestão de riscos são aprovadas pelo Conselho de Administração. O Comitê de Risco Global (CRG),
fórum composto pelo Presidente e Vice-Presidentes, é responsável pela implantação e acompanhamento destas
políticas. Já as diretrizes emanadas do CRG são conduzidas em subcomitês específicos (crédito, mercado e liquidez
e operacional), que são fóruns constituídos por Diretores.
Para conhecer mais sobre o processo de gestão de riscos no Banco do Brasil, acesse o website bb.com.br/ri.
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b) Risco de Crédito
Risco de Crédito está associado à possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores
pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emissores de títulos.
Para se alinhar às melhores práticas de gestão do risco de crédito e aumentar a eficiência na gestão de seu capital
econômico, o Banco utiliza métricas de risco e de retorno como instrumentos de disseminação da cultura na
Instituição, presentes em todo o seu processo de crédito.

c) Risco de Liquidez
O risco de liquidez assume duas formas: risco de liquidez de mercado e risco de liquidez de fluxo de caixa (funding).
O primeiro corresponde à possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo
razoável e sem perda significativa de valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos para
honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos.

d) Risco Operacional
Risco operacional reflete a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação
de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Este conceito inclui o risco legal.

e) Risco de Mercado
Risco de Mercado reflete a possibilidade de perdas que podem ser ocasionadas por
no comportamento das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities.

mudanças
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Instrumentos Financeiros  Valor Justo
Instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais, comparadas ao valor justo:
R$ mil
31.12.2013
Valor Contábil

31.12.2012

Ganho/(Perda) não Realizado sem Efeitos Fiscais

Valor Justo Valor Contábil

Valor Justo

No Resultado
31.12.2013

No Patrimônio Líquido

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Ativos
Aplicações interfinanceiras de liquidez

231.131.786

231.075.033

219.323.434

219.239.963

(56.753)

(83.471)

(56.753)

(83.471)

Títulos e valores mobiliários

200.418.074

201.306.389

182.942.587

182.985.415

95.314

1.457.730

888.315

42.828

--

--

--

--

(793.001)

1.414.902

--

-42.828

Ajuste a mercado de títulos disponíveis
para venda (Nota 8.a)
Ajuste a mercado de títulos mantidos
até o vencimento (Nota 8.a)
Instrumentos financeiros derivativos
Operações de crédito

--

--

--

--

888.315

42.828

888.315

1.520.656

1.520.656

1.414.580

1.414.580

--

--

--

--

560.203.141

558.842.258

469.712.686

468.589.925

(1.360.883)

(1.122.761)

(1.360.883)

(1.122.761)

Passivos
Depósitos interfinanceiros

27.155.259

27.232.091

16.568.656

16.629.535

(76.832)

(60.879)

(76.832)

(60.879)

Depósitos a prazo

247.311.253

247.321.974

263.012.824

262.911.255

(10.721)

101.569

(10.721)

101.569

Obrigações por operações
compromissadas

239.464.578

238.883.272

225.786.872

225.402.847

581.306

384.025

581.306

384.025

Obrigações por empréstimos e repasses

104.444.653

104.454.456

77.687.149

77.729.376

(9.803)

(42.227)

(9.803)

(42.227)

3.694.410

3.694.410

3.439.482

3.439.482

--

--

--

--

264.725.731

263.724.477

232.547.754

231.669.179

1.001.254

878.575

1.001.254

878.575

162.882

1.512.561

955.883

97.659

Instrumentos financeiros derivativos
Outras obrigações

Ganho/(Perda) não Realizado(a) sem
Efeitos Fiscais

Determinação do Valor Justo dos Instrumentos Financeiros
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: O valor justo foi obtido pelo desconto dos fluxos de caixa futuros, adotando
as taxas de juros praticadas pelo mercado em operações semelhantes na data do balanço.
Títulos e Valores Mobiliários: Contabilizados pelo valor de mercado, em conformidade com o estabelecido pela
Circular Bacen n.º 3.068/2001, excetuando-se desse critério os títulos mantidos até o vencimento. A apuração do
valor justo dos títulos, inclusive dos títulos mantidos até o vencimento, deu-se com base nas taxas coletadas junto
ao mercado.
Operações de Crédito: As operações remuneradas a taxas pré-fixadas de juros foram estimadas mediante o
desconto dos fluxos futuros de caixa, adotando-se, para tanto, as taxas de juros utilizadas pelo Banco para
contratação de operações semelhantes na data de balanço. Para as operações deste grupo, remuneradas a taxas
pós-fixadas, foi considerado como valor justo o próprio valor contábil devido à equivalência entre os mesmos.
Depósitos Interfinanceiros: O valor justo foi calculado mediante o desconto da diferença entre os fluxos futuros de
caixa e as taxas atualmente praticadas no mercado para operações pré-fixadas. No caso de operações pós-fixadas,
cujos vencimentos não ultrapassavam 30 dias, o valor contábil foi considerado equivalente ao valor justo.
Depósitos a Prazo: Na apuração do valor justo foram utilizados os mesmos critérios adotados para os depósitos
interfinanceiros.
Obrigações por Operações Compromissadas: Para as operações com taxas pré-fixadas, o valor justo foi apurado
calculando o desconto dos fluxos de caixa estimados, adotando taxas de desconto equivalentes às taxas praticadas
em contratações de operações similares no último dia de mercado. Para as operações pós-fixadas, os valores
contábeis foram considerados equivalentes ao valor justo.
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Obrigações por Empréstimos e Repasses: Tais operações são exclusivas do Banco, sem similares no mercado.
Face às suas características específicas, taxas exclusivas para cada recurso ingressado e inexistência de mercado
ativo e instrumento similar, o valor justo dessas operações foi considerado equivalente ao valor contábil.
Outras Obrigações: O valor justo foi apurado por meio do cálculo do fluxo de caixa descontado, considerando as
taxas de juros oferecidas no mercado para obrigações cujos vencimentos, riscos e prazos são similares.
Derivativos: Os derivativos são contabilizados pelo valor de mercado, conforme a Circular Bacen n.º 3.082/2002. A
apuração do valor de mercado dos derivativos foi estimada de acordo com modelo de precificação interno,
observadas as taxas divulgadas para operações com prazo e indexadores similares no último dia de negociação do
exercício.
Demais Instrumentos Financeiros: Constantes ou não do balanço patrimonial, o valor justo foi equivalente ao valor
contábil.

Níveis de Informação Referentes a Ativos e Passivos Mensurados a Valor Justo no Balanço
Conforme os níveis de informação na mensuração ao valor justo, as técnicas de avaliação utilizadas pelo Banco são
as seguintes:
Nível 1  são usados preços cotados em mercados ativos para instrumentos financeiros idênticos. Um instrumento
financeiro é considerado como cotado em um mercado ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente
disponíveis, e se esses preços representarem transações de mercado reais e que ocorrem regularmente numa base
em que não exista relacionamento entre as partes.
Nível 2  são usadas outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços são cotados em
mercados não ativos ou para ativos e passivos similares, ou são usadas outras informações que estão disponíveis
ou que podem ser corroboradas pelas informações observadas no mercado para suportar a avaliação dos ativos e
passivos.
Nível 3  são usadas informações na definição do valor justo que não estão disponíveis no mercado. Se o mercado
para um instrumento financeiro não estiver ativo, o Banco estabelece o valor justo usando uma técnica de
valorização que considera dados internos, mas que seja consistente com as metodologias econômicas aceitas para
a precificação de instrumentos financeiros.

138

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

Ativos e Passivos Financeiros Mensurados a Valor Justo no Balanço
R$ mil
Saldo em 31.12.2013

Nível 1

Nível 2

Nível 3

187.153.114

108.646.325

77.926.704

580.085

84.520.132

56.882.741

27.637.391

--

1.520.656

--

1.520.656

--

101.112.326

51.763.584

48.768.657

580.085

7.413.952

--

7.413.952

--

Captação com hedge

3.719.542

--

3.719.542

--

Instrumentos financeiros derivativos

3.694.410

--

3.694.410

--

Saldo em 31.12.2012

Nível 1

Nível 2

Nível 3

171.447.314

114.356.266

56.289.673

801.375

74.711.317

55.657.463

19.053.854

--

1.414.580

--

1.413.642

938

95.321.417

58.698.803

35.822.177

800.437

Ativos
Títulos e valores mobiliários disponíveis para
negociação, a valor de mercado
Instrumentos financeiros derivativos
Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda, a
valor de mercado
Passivos

R$ mil

Ativos
Títulos e valores mobiliários disponíveis para
negociação, a valor de mercado
Instrumentos financeiros derivativos
Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda, a
valor de mercado
Passivos

8.454.366

--

8.454.314

52

Captação com hedge

5.014.884

--

5.014.884

--

Instrumentos financeiros derivativos

3.439.482

--

3.439.430

52

Movimentação dos ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo no balanço,
classificados como nível 3
R$ mil
Exercício/2013
Saldo Inicial

Aquisições

Baixas

Resultado

Saldo Final

--

--

--

--

--

938

244

(952)

(230)

--

800.437

332.985

(530.668)

(22.669)

580.085

52

--

(6)

(46)

--

Ativos
Títulos e valores mobiliários disponíveis para negociação,
a valor de mercado
Instrumentos financeiros derivativos
Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda, a
valor de mercado
Passivos
Instrumentos financeiros derivativos

R$ mil
Exercício/2012
Saldo Inicial

Aquisições

Baixas

Resultado

Saldo Final

--

--

--

--

--

821

--

--

117

938

1.306.537

61.744

(529.579)

(38.265)

800.437

16.282

--

--

(16.230)

52

Ativos
Títulos e valores mobiliários disponíveis para negociação,
a valor de mercado
Instrumentos financeiros derivativos
Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda, a
valor de mercado
Passivos
Instrumentos financeiros derivativos
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Análise de Sensibilidade (Instrução CVM n.º 475/2008)
Alinhado às melhores práticas de mercado, o Banco do Brasil gerencia seus riscos de forma dinâmica, buscando
identificar, avaliar, monitorar e controlar as exposições aos riscos de mercado de suas posições próprias. Para isto,
o Banco considera os limites de riscos estabelecidos pelos Comitês Estratégicos e possíveis cenários para atuar de
forma tempestiva na reversão de eventuais resultados adversos.
O Banco do Brasil, em conformidade com a Resolução CMN n.º 3.464/2007 e com a Circular Bacen n.º 3.354/2007,
e visando maior eficiência na gestão de suas operações expostas ao risco de mercado, segrega suas operações,
inclusive instrumentos financeiros derivativos, da seguinte forma:
1) Carteira de Negociação (Trading Book): formada por todas as operações de posições próprias realizadas com
intenção de negociação ou destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja a intenção de serem
negociadas antes de seu prazo contratual, observadas as condições normais de mercado, e que não contenham
cláusula de inegociabilidade.
2) Carteira de Não Negociação (Banking Book): formada por operações não classificadas na Carteira de
Negociação, tendo como característica principal a intenção de manter tais operações até o seu vencimento.
A análise de sensibilidade para todas as operações ativas e passivas do Balanço Patrimonial, em atendimento à
Instrução CVM n.º 475/2008, não reflete adequadamente a gestão dos riscos de mercado adotada pela Instituição,
bem como não representa as práticas contábeis adotadas pelo Banco.
Para determinar a sensibilidade do capital das posições do Banco do Brasil, exceto as posições do Banco
Votorantim, aos impactos de movimentos de mercado, foram realizadas simulações com três possíveis cenários,
sendo dois deles com consequente resultado adverso para o Banco. Os cenários utilizados estão apresentados
como segue:
Cenário I: Situação provável, a qual reflete a percepção da alta administração do Banco em relação ao cenário com
maior probabilidade de ocorrência, para um horizonte de três meses, considerando fatores macroeconômicos e
informações de mercado (BM&FBovespa, Anbima, etc.). Premissas utilizadas: taxa de câmbio reais/dólar de R$ 2,36
e aumento da taxa Selic para 10,5% ao ano, com base nas condições de mercado observadas em 31.12.2013.
Cenário II: Situação eventual. Premissas utilizadas: choque de 25% nas variáveis de risco, com base nas condições
de mercado observadas em 31.12.2013, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não incorporando a dinâmica de relacionamento entre as variáveis macroeconômicas.
Cenário III: Situação eventual. Premissas utilizadas: choque de 50% nas variáveis de risco, com base nas condições
de mercado observadas em 31.12.2013, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não incorporando a dinâmica de relacionamento entre as variáveis macroeconômicas.
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados para a Carteira de Negociação (Trading), exceto as
posições do Banco Votorantim, composta por títulos públicos e privados, instrumentos financeiros derivativos e
recursos captados por meio de operações compromissadas:
R$ mil
Cenário I
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas pré-fixadas de juros

Variação
de Taxas
Aumento

31.12.2012
Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

(1.648)

Manutenção

--

Cupons de TMS e CDI

Risco de variação de cupons de taxas de juros

Redução

14

Redução

101

Cupom de IPCA

Risco de variação de cupons de índices de
preços

Aumento

(439)

Manutenção

--

Cupom de Dólar
Americano

Risco de variação de cupons de moedas
estrangeiras

Aumento

--

Aumento

102

Taxas de câmbio

Risco de variação das taxas de câmbio

Aumento

1.417

Redução

(1.830)
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R$ mil
Cenário II
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada

31.12.2012

Variação
de Taxas

Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

Risco de variação das taxas pré-fixadas de juros

Aumento

(9.821)

Aumento

(25.630)

Cupons de TMS e CDI

Risco de variação de cupons de taxas de juros

Aumento

(10)

Aumento

(4)

Cupom de IPCA

Risco de variação de cupons de índices de
preços

Aumento

(1.275)

Aumento

(643)

Cupom de Dólar
Americano

Risco de variação de cupons de moedas
estrangeiras

Aumento

--

Redução

(36)

Taxas de câmbio

Risco de variação das taxas de câmbio

Redução

(47.685)

Redução

(46.676)

R$ mil
Cenário III
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada

31.12.2012

Variação
de Taxas

Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

Risco de variação das taxas pré-fixadas de juros

Aumento

(19.070)

Aumento

(50.692)

Cupons de TMS e CDI

Risco de variação de cupons de taxas de juros

Aumento

(20)

Aumento

(7)

Cupom de IPCA

Risco de variação de cupons de índices de
preços

Aumento

(2.471)

Aumento

(1.263)

Cupom de Dólar
Americano

Risco de variação de cupons de moedas
estrangeiras

Aumento

--

Redução

(73)

Taxas de câmbio

Risco de variação das taxas de câmbio

Redução

(95.369)

Redução

(93.351)

Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização ou a desvalorização em decorrência
de mudanças nas taxas de juros praticadas no mercado, não representam impacto financeiro e contábil significativo
sobre o resultado do exercício. Isto porque esta carteira é composta, majoritariamente, por operações de crédito
(créditos diretos ao consumidor, agronegócios, capital de giro, etc.), captações de varejo (depósitos à vista, a prazo
e de poupança) e títulos e valores mobiliários, cujo registro contábil é realizado, principalmente, pelas taxas
pactuadas na contratação das operações. Adicionalmente, destaca-se o fato dessa carteira apresentar como
principal característica a intenção de manter as respectivas operações até o vencimento, não sofrendo, portanto, os
efeitos das oscilações em taxa de juros, ou pelo fato dessas operações estarem atreladas naturalmente a outros
instrumentos (hedge natural), minimizando dessa forma os impactos em um cenário de estresse.
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados para a Carteira de Negociação (Trading) e Não
Negociação (Banking), das entidades financeiras e não financeiras ligadas ao Banco, exceto as posições do Banco
Votorantim:
R$ mil
Cenário I
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas préfixadas de juros

31.12.2012
Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

Aumento

(1.804.295)

Manutenção

--

Cupom de TR

Aumento

1.389.424

Manutenção

--

Cupom de TBF

Redução

(3.530)

Redução

(203)

Cupom de TJLP

Risco de variação de cupons de taxas
de juros

Variação
de Taxas

Aumento

(955)

Aumento

251.946

Cupom de TMS e CDI

Redução

(69.107)

Redução

(415.910)

Cupom de IGP-M

Aumento

(62.716)

Manutenção

--

Cupom de IGP-DI

Aumento

(125)

Manutenção

--

Aumento

(60.044)

Manutenção

--

Aumento

(307.121)

Manutenção

--

Cupom de INPC

Risco de variação de cupons de
índices de preços

Cupom de IPCA
Cupom de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupons de
moedas estrangeiras

Aumento

528.880

Aumento

652.328

Taxa de câmbio

Risco de variação das taxas de
câmbio

Aumento

9.830

Redução

(13.634)
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R$ mil
Cenário II
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas préfixadas de juros

31.12.2012

Variação
de Taxas

Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

Aumento

(10.705.250)

Aumento

(6.451.975)

Cupom de TR

Redução

(7.581.031)

Redução

(5.238.026)

Cupom de TBF

Redução

(1.099)

Redução

(137)

Aumento

(11.881)

Redução

(252.037)

Cupom de TJLP

Risco de variação de cupons de taxas
de juros

Cupom de TMS e CDI

Redução

(53.034)

Redução

(32.793)

Cupom de IGP-M

Aumento

(187.327)

Aumento

(120.834)

Aumento

(245)

Aumento

(53)

Aumento

(165.878)

Aumento

(89.503)

Cupom de IGP-DI
Cupom de INPC

Risco de variação de cupons de
índices de preços

Cupom de IPCA

Aumento

(906.550)

Aumento

(17.295)

Cupom de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupons de
moedas estrangeiras

Redução

(651.673)

Redução

(424.401)

Taxa de câmbio

Risco de variação das taxas de
câmbio

Redução

(330.849)

Redução

(347.656)

R$ mil
Cenário III
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada

Risco de variação das taxas préfixadas de juros

Variação
de Taxas

31.12.2012
Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

Aumento

(20.156.817)

Aumento

(12.346.186)

Cupom de TR

Redução

(15.642.186)

Redução

(10.732.274)

Cupom de TBF

Redução

(2.202)

Redução

(275)

Aumento

(24.484)

Redução

(509.781)

Cupom de TMS e CDI

Redução

(106.112)

Redução

(65.597)

Cupom de IGP-M

Aumento

(357.047)

Aumento

(233.218)

Aumento

(489)

Aumento

(106)

Aumento

(325.466)

Aumento

(177.352)

Cupom de TJLP

Cupom de IGP-DI
Cupom de INPC

Risco de variação de cupons de taxas
de juros

Risco de variação de cupons de
índices de preços

Cupom de IPCA

Aumento

(1.628.208)

Aumento

(25.394)

Cupom de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupons de
moedas estrangeiras

Redução

(1.333.978)

Redução

(860.419)

Taxa de câmbio

Risco de variação das taxas de
câmbio

Redução

(661.698)

Redução

(695.312)

Os cenários utilizados para elaboração do quadro de análise de sensibilidade devem, necessariamente, utilizar
situações de deterioração de, pelo menos, 25% e 50% por variável de risco vista isoladamente, conforme determina
a Instrução CVM n.º 475/2008. Logo, a análise conjunta dos resultados fica prejudicada. Por exemplo, choques
simultâneos de aumento na taxa prefixada de juros e redução no cupom de TR não são consistentes do ponto de
vista macroeconômico.
Especificamente com relação às operações de derivativos existentes na Carteira de Não Negociação, as mesmas
não representam risco de mercado relevante para o Banco do Brasil, haja vista que essas posições são originadas,
principalmente, para atender às seguintes situações:
- Troca de indexador de remuneração de captações e aplicações de recursos realizadas para atender às
necessidades dos clientes;
- Hedge de risco de mercado, cujo objeto e sua efetividade estão descritos na Nota 8.d. Também nessa operação, a
variação na taxa de juros e na taxa de câmbio não produz efeito no resultado do Banco.
Em 31.12.2013, o Banco do Brasil não possuía qualquer operação classificada como derivativo exótico, conforme
descrito na Instrução CVM n.º 475/2008, anexo II.
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Participação no Banco Votorantim
Foram realizadas simulações, com três possíveis cenários, sendo dois deles com consequente resultado adverso:
Cenário I: Situação provável, a qual reflete a percepção da alta administração do Banco Votorantim em relação ao
cenário com maior probabilidade de ocorrência. Premissas utilizadas: choque de 1,0% na taxa de câmbio
reais/dólar, observada em 31.12.2013, e choque paralelo de 0,10% na curva pré-fixada de juros.
Cenário II: Premissas utilizadas: choque paralelo de 25% nas variáveis de risco, com base nas condições de
mercado observadas em 31.12.2013, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não incorporando a dinâmica de relacionamento entre as variáveis macroeconômicas.
Cenário III: Premissas utilizadas: choque paralelo de 50% nas variáveis de risco, com base nas condições de
mercado observadas em 31.12.2013, sendo consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco e,
consequentemente, não incorporando a dinâmica de relacionamento entre as variáveis macroeconômicas.
Nos quadros a seguir, encontram-se os resultados da Carteira de Negociação das posições do Banco relativas à sua
participação no Banco Votorantim:
R$ mil
Cenário I
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada

31.12.2012

Variação
de Taxas

Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

Risco de variação das taxas pré-fixadas de juros

Aumento

(521)

Redução

8.508

Cupons de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupom cambial

Aumento

(922)

Manutenção

--

Variação cambial

Risco de variação das taxas de câmbio

Aumento

(1.746)

Redução

3.986

Índices de preços

Risco de variação de cupons de índices de preços

Aumento

21

Aumento

1.177

Outros

Risco de variação dos demais cupons

Aumento

(25)

Manutenção

--

R$ mil
Cenário II
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada

Variação
de Taxas

Risco de variação das taxas pré-fixadas de juros

Cupons de moedas
estrangeiras

31.12.2012
Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

Aumento

(13.119)

Aumento

(13.281)

Risco de variação de cupom cambial

Aumento

(3.066)

Aumento

(2.830)

Variação cambial

Risco de variação das taxas de câmbio

Aumento

(67.859)

Aumento

(116.098)

Índices de preços

Risco de variação de cupons de índices de preços

Redução

(237)

Redução

--

Outros

Risco de variação dos demais cupons

Aumento

(4.712)

Aumento

(12.731)

R$ mil
Cenário III
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada

31.12.2012

Variação
de Taxas

Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

Risco de variação das taxas pré-fixadas de juros

Aumento

(25.049)

Aumento

(35.578)

Cupons de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupom cambial

Aumento

(5.934)

Aumento

(5.518)

Variação cambial

Risco de variação das taxas de câmbio

Aumento

(137.777)

Aumento

(245.147)

Índices de preços

Risco de variação de cupons de índices de preços

Redução

(488)

Redução

(9)

Outros

Risco de variação dos demais cupons

Aumento

--

Redução

(27.622)
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Nos quadros a seguir, encontram-se os resultados das Carteiras de Negociação e de Não Negociação, das posições
do Banco relativas à sua participação no Banco Votorantim:
R$ mil
Cenário I
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada
Cupons de moedas
estrangeiras

Variação
de Taxas

Risco de variação das taxas pré-fixadas de juros

31.12.2012
Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

Aumento

(14.223)

Redução

134.287

Risco de variação de cupom cambial

Aumento

(2.764)

Manutenção

--

Variação cambial

Risco de variação das taxas de câmbio

Aumento

(3.761)

Redução

(1.702)

TJLP

Risco de variação de cupom de TJLP

Aumento

332

Aumento

--

TR/TBF

Risco de variação de cupom de TR e TBF

Aumento

132

Manutenção

--

Índices de preços

Risco de variação de cupons de índices de preços

Aumento

(169)

Manutenção

(4.178)

R$ mil
Cenário II
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada

31.12.2012

Variação
de Taxas

Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

Risco de variação das taxas pré-fixadas de juros

Aumento

(361.639)

Aumento

(199.726)

Cupons de moedas
estrangeiras

Risco de variação de cupom cambial

Aumento

(7.833)

Aumento

(4.896)

Variação cambial

Risco de variação das taxas de câmbio

Aumento

(101.702)

Redução

(65.478)

TJLP

Risco de variação de cupom de TJLP

Redução

(3.494)

Redução

(3.614)

TR/TBF

Risco de variação de cupom de TR e TBF

Redução

(186)

Redução

(38)

Índices de preços

Risco de variação de cupons de índices de preços

Aumento

(1.406)

Aumento

(5.579)

R$ mil
Cenário III
31.12.2013
Fator de Risco

Conceito

Taxa pré-fixada
Cupons de moedas
estrangeiras

Variação
de Taxas

Risco de variação das taxas pré-fixadas de juros

31.12.2012
Resultado

Variação
de Taxas

Resultado

Aumento

(696.413)

Aumento

(512.460)

Risco de variação de cupom cambial

Aumento

(15.389)

Aumento

(9.550)

Variação cambial

Risco de variação das taxas de câmbio

Aumento

(185.898)

Redução

(133.102)

TJLP

Risco de variação de cupom de TJLP

Redução

(6.979)

Redução

(7.316)

TR/TBF

Risco de variação de cupom de TR e TBF

Redução

(372)

Redução

(77)

Índices de preços

Risco de variação de cupons de índices de preços

Aumento

(2.788)

Aumento

(6.894)

f) Gerenciamento de Capital
Em 30.06.2011, em linha com o Pilar II de Basileia, o Banco Central do Brasil (Bacen) divulgou a Resolução CMN n.º
3.988, que estabeleceu a necessidade de implementação de estrutura de gerenciamento de capital para as
instituições financeiras. Em cumprimento à Resolução, o Banco do Brasil definiu como parte dessa estrutura a
Unidade Contadoria e as Diretorias de Gestão de Riscos, de Controladoria e de Finanças. Também, em
consonância com a Resolução, o Conselho de Administração indicou o Diretor de Controladoria como responsável
pela Gestão de Capital junto ao Bacen.
O Banco do Brasil possui mecanismos que possibilitam a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos,
inclusive aqueles não cobertos pelo Patrimônio de Referência Mínimo Requerido (PRMR) relacionado aos riscos do
Pilar I. As políticas e estratégias, bem como o plano de capital, possibilitam a manutenção do capital em níveis
compatíveis com os riscos incorridos pela instituição. Os testes de estresse são realizados periodicamente e seus
impactos são avaliados sob a ótica de capital. Os relatórios gerenciais de adequação de capital são reportados para
as áreas e para os comitês estratégicos intervenientes, constituindo-se em subsídio para o processo de tomada de
decisão pela Alta Administração do Banco.

144

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2013

A Resolução CMN n.º 3.988/2011 ainda instituiu a necessidade de Processo Interno de Avaliação da Adequação de
Capital (ICAAP), implementado no Banco do Brasil em 30.06.2013. No Banco, a responsabilidade pela coordenação
do ICAAP foi atribuída à Diretoria de Gestão de Riscos. Por sua vez, a Diretoria de Controles Internos, área
independente e segregada da estrutura de gerenciamento de capital, é a responsável institucional pela validação do
ICAAP. Por fim, a Auditoria Interna detém a responsabilidade institucional por avaliar anualmente o processo de
gerenciamento de capital.
Para conhecer mais sobre a gestão do capital no Banco do Brasil, acesse o website bb.com.br/ri.
O Índice de Basileia foi apurado segundo os critérios estabelecidos pelas Resoluções CMN n.º 4.192/2013 e
n.º 4.193/2013, que tratam do cálculo do Patrimônio de Referência (PR) e do Patrimônio de Referência Mínimo
Requerido (PRMR) em relação aos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), respectivamente, considerando o Banco
Votorantim pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP), conforme determinação do Bacen.
Destaca-se que a partir de 01.10.2013 passou a vigorar o conjunto normativo que implementou no Brasil as
recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia relativas à estrutura de capital de instituições
financeiras, conhecidas por Basileia III. As novas normas adotadas tratam dos seguintes assuntos:
I  nova metodologia de apuração do capital regulamentar, que continua a ser dividido nos Níveis I e II, sendo o
Nível I composto pelo Capital Principal (deduzido de Ajustes Prudenciais) e Capital Complementar;
II  nova metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando requerimentos mínimos de PR,
de Nível I e de Capital Principal, e introdução do Adicional de Capital Principal.
O escopo de consolidação utilizado como base para a verificação dos limites operacionais também foi alterado,
passando a considerar apenas o Conglomerado Financeiro, de 01.10.2013 até 31.12.2014, e o Conglomerado
Prudencial, definido na Resolução CMN n.º 4.280/2013, a partir de 01.01.2015.
Todas as citações ao PR e ao Patrimônio de Referência Exigido (PRE), em datas anteriores a 01.10.2013, referemse à metodologia de Basileia II e foram apurados segundo os critérios estabelecidos pelas Resoluções CMN
n.º 3.444/2007 e n.º 3.490/2007, respectivamente.
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R$ mil
31.12.2013

PR  Patrimônio de Referência
Nível I
Capital Principal (CP)
Patrimônio líquido
(1)
Ajustes prudenciais
(1)
Instrumentos de captação emitidos por instituições financeiras
(1)
Ativos diferidos
(2)
Reservas de reavaliação
(2)
Ativo permanente diferido
Ajustes ao valor de mercado (2)
(1)
Capital Complementar
IHCD autorizados em conformidade com a Resolução CMN n.º 4.192/2013
(3)
IHCD autorizados segundo normas anteriores à Resolução CMN n.º 4.192/2013
(4)

Nível II
(5)
Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital
Dívidas subordinadas autorizadas em conformidade com a Resolução CMN n.º
4.192/2013
Recursos captados do FCO
Dívidas subordinadas autorizadas segundo normas anteriores à Resolução CMN
(6)
n.º 4.192/2013
Recursos captados no exterior
Recursos captados com CDB
Recursos captados com Letras Financeiras
(1)
Dedução do Nível II
Instrumentos de Captação emitidos por instituição financeira (1)
(2)
Ajustes ao valor de mercado
(2) (3)
Instrumentos híbridos de capital e dívida
(2)
Reservas de reavaliação
(2)
Deduções do PR
Instrumentos financeiros excluídos do PR (2)
(7)
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)
Risco de Crédito (RWACPAD)
Risco de Mercado (RWAMPAD)
(8)
Risco Operacional (RWAOPAD)
(9)
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido (PRMR)
Margem sobre o Patrimônio de Referência Mínimo Requerido (PR-PRMR)
Índice de Capital Nível I (Nível I / RWA)
Índice de Capital Principal (CP / RWA) (1)
Índice de Basileia (PR / RWA)

31.12.2012

Financeiro

Financeiro

EconômicoFinanceiro

118.234.351
85.500.897
67.055.163
70.537.211
(3.482.048)
(3.433.968)
(48.080)
---18.445.734
8.489.750

109.285.842
77.099.943
65.534.952
66.350.927
---(4.644)
(110.795)
(700.536)
---

107.925.146
76.769.399
65.253.989
66.069.965
---(4.645)
(110.795)
(700.536)
---

9.955.984

11.564.991

11.515.410

32.733.454
32.747.645

36.024.829
32.400.578

36.074.411
32.400.578

18.529.802

--

--

18.529.802

16.602.973

16.602.973

14.217.843

15.797.605

15.797.605

5.400.925
1.453.889
7.363.029
(14.191)
(14.191)
-----813.623.083
761.431.384
15.239.976
36.951.723
89.498.539
28.735.812
10,51%
8,24%
14,53%

6.001.028
1.615.433
8.181.144
--700.536
2.919.071
4.644
(3.838.930)
(3.838.930)
722.140.677
688.456.770
1.885.244
31.798.663
79.435.474
29.850.368
10,68%
9,08%
15,13%

6.001.028
1.615.433
8.181.144
--700.536
2.968.652
4.645
(4.918.664)
(4.918.664)
727.589.825
691.604.972
1.885.244
34.099.609
80.034.881
27.890.265
10,55%
8,97%
14,83%

(1) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN n.º 4.192/2013.
(2) Metodologia utilizada até 30.09.2013, conforme Resolução CMN n.º 3.444/2007.
(3) Conforme Resolução CMN n.º 3.444/2007, os Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida  IHCD autorizados pelo Bacen a compor o Nível I do
PR estão limitados a 15% (quinze por cento) do total do Nível I, incluído o próprio valor do IHCD. Os IHCD que venham ultrapassar esse limite
são adicionados ao Nível II do PR.
(4) Os Instrumentos autorizados pelo Bacen a compor o PR conforme Resolução CMN n.º 3.444/2007 e que não se enquadram nos requisitos
exigidos pela Resolução CMN n.º 4.192/2013 sofrerão decaimento de 10% ao ano, de 2013 a 2022, sobre os valores que compunham o PR em
31.12.2012.
(5) Até 30.09.2013 os valores foram apurados conforme Resolução CMN n.º 3.444/2007 e após 01.10.2013 os valores foram apurados conforme
Resolução CMN n.º 4.192/2013.
(6) Para 31.12.2013, considerou-se o saldo dos instrumentos de Dívida Subordinada que compunha o PR em 31.12.2012, aplicando-se sobre ele o
decaimento de 10%, conforme determina a Resolução CMN n.º 4.192/2013.
(7) Conforme Resolução CMN n.º 4.193/2013. Para períodos anteriores a 01.10.2013, os valores foram obtidos a partir do Patrimônio de Referência
Exigido, segundo os critérios da Resolução CMN n.º 3.490/2007, o qual foi convertido em RWA.
(8) Conforme alteração promovida pela Circular Bacen n.º 3.640/2013, com redação dada pela Circular Bacen n.º 3.675/2013, que substituiu a
Circular Bacen n.º 3.383/2008. A partir de 01.10.2013 o valor do capital para o risco operacional (RWAOPAD) não contempla o adicional de capital
para o consolidado econômico-financeiro (Aconf).
(9) Em conformidade com a Resolução CMN n.º 4.193/2013, corresponde à aplicação do fator F ao montante de RWA, sendo F igual a: 11% do
RWA, de 01.10.2013 a 31.12.2015; 9,875% do RWA, de 01.01.2016 a 31.12.2016; 9,25% do RWA, de 01.01.2017 a 31.12.2017; 8,625% do
RWA, de 01.01.2018 a 31.12.2018 e 8% do RWA, a partir de 01.01.2019. Para períodos anteriores a 01.10.2013, os valores referem-se ao
Patrimônio de Referência Exigido e foram apurados segundo os critérios estabelecidos pela Resolução CMN n.º 3.490/2007.
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g) Índice de Imobilização
O Índice de Imobilização em relação ao PR é de 23,47%, exigido para o Consolidado Financeiro, conforme
Resolução CMN n.º 4.192/2013 e foi apurado em conformidade com a Resolução CMN n.º 2.669/1999.
Em 31.12.2012 o Índice de Imobilização atingiu 25,85% para o Consolidado Financeiro e 21,64% para o
Consolidado Econômico-Financeiro, em conformidade com a Resolução CMN n.º 2.669/1999. A diferença entre o
Índice de Imobilização do Consolidado Financeiro e do Econômico-Financeiro decorre da inclusão de empresas
controladas/coligadas não financeiras que dispõem de elevada liquidez e baixo nível de imobilização, com
consequente redução do Índice de Imobilização do Consolidado Econômico-Financeiro.

30  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
R$ mil
BB-Banco Multiplo

BB-Consolidado

2º Sem/2013 Exerc/2013 Exerc/2012
Lucro Líquido Apresentado na Demonstração do
Resultado

5.777.049

15.810.371

2º Sem/2013 Exerc/2013 Exerc/2012

12.309.870

5.729.142

15.757.937

12.205.120

Outros Lucros / (Prejuízos) Abrangentes
Ajustes de Avaliação Patrimonial (Nota 24.h)

8.129.540

849.344 (8.152.731)

8.129.540

849.344 (8.152.731)

Próprios

8.518.614

2.859.243 (9.100.081)

8.518.614

2.859.243 (9.100.081)

De agências e subsidiárias no exterior

(241.105) (1.196.037)

527.402

(241.105) (1.196.037)

527.402

De coligadas e controladas

(147.969)

(813.862)

419.948

(147.969)

(813.862)

419.948

(3.548.307)

(831.199)

3.143.341

(3.548.307)

(831.199)

3.143.341

18.145 (5.009.390)

4.581.233

IR e CSLL Relacionados aos (Ganhos)/Perdas não
Realizados (Nota 24.h)
Outros Lucros / (Prejuízos) Abrangentes líquidos de
IR e CSLL
Lucro Abrangente
Lucro Abrangente das Participações dos não
Controladores

4.581.233

18.145 (5.009.390)

10.358.282

15.828.516

7.300.480

10.310.375

15.776.082

7.195.730

--

--

--

583.476

840.369

155.778

31  OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Distribuição de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 20.02.2013, aprovou a fixação, para o exercício de 2013, do
índice de distribuição do resultado (payout) equivalente ao percentual mínimo de 40% do lucro líquido, cumprindo-se
a política de pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio em periodicidade trimestral, conforme artigo
45 do Estatuto Social do Banco.

b) Banco Postal
Desde 01.01.2012, o Banco tem acesso à rede de distribuição dos Correios, com cerca de 6,3 mil pontos presentes
em 95% dos municípios brasileiros. Por meio desse investimento, o Banco do Brasil antecipou a execução de plano
estratégico de estender seus pontos de atendimento para todos os municípios brasileiros.
Em 22.11.2013, O Banco assinou Memorando de Entendimentos não vinculante com a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT), com a finalidade de avaliar a viabilidade de estabelecer parceria estratégica relativa ao
Banco Postal.
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A parceria poderá se concretizar mediante a constituição de sociedade de participações e de instituição financeira,
cujo principal objetivo será incrementar o modelo hoje estabelecido entre as empresas, ampliando seu portfólio de
produtos e serviços, para aproximá-lo dos modelos internacionais de bancos postais.

c) Administração de Fundos de Investimentos
Posição dos fundos de investimentos administrados pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
Número de Fundos/Carteiras

Saldo (R$ mil)

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Patrimônio Administrado

565

548

493.746.010

444.022.933

Fundos de investimentos

557

538

475.026.980

430.833.490

8

10

18.719.030

13.189.443

Carteiras administradas

d) Informações de Filiais, Subsidiárias e Controladas no Exterior
R$ mil
BB-Banco Múltiplo

BB Consolidado

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Grupo BB

50.192.476

Terceiros

87.959.703

42.469.895

42.311.768

37.168.271

72.412.267

104.993.920

87.178.714

138.152.179

114.882.162

147.305.688

124.346.985

Grupo BB

21.921.733

26.662.409

17.073.866

22.991.955

Terceiros

111.199.761

83.453.373

122.013.798

93.863.535

5.030.685

4.766.380

8.218.024

7.491.495

5.030.685

4.766.380

7.540.569

6.917.391

--

--

677.455

574.104

138.152.179

114.882.162

147.305.688

124.346.985

Ativo

Total do Ativo
Passivo

Patrimônio Líquido
Atribuível à controladora
Participação dos não controladores
Total do Passivo
2º sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

2º sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

Lucro

499.766

858.834

564.632

811.286

1.394.930

957.731

Atribuível à controladora

499.766

858.834

564.632

706.555

1.202.654

801.682

--

--

--

104.731

192.276

156.049

Participações dos não controladores

e) Recursos de Consórcios
R$ mil
31.12.2013
Previsão mensal de recursos a receber de consorciados

31.12.2012

160.351

138.854

Obrigações do grupo por contribuições

7.357.910

7.454.133

Consorciados  bens a contemplar

6.718.088

6.941.366

(Em unidades)
Quantidade de grupos administrados

513

465

437.591

400.975

36.788

22.205

2º semestre/2013

Exercício/2013

Exercício/2012

37.198

71.048

70.419

Quantidade de consorciados ativos
Quantidade de bens a entregar a consorciados contemplados

Quantidade de bens entregues no período
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f) Cessão de Empregados a Órgãos Externos
As cessões para o Governo Federal são regidas pela Lei n.º 10.470/2002 e pelo Decreto n.º 4.050/2001.
2º Semestre/2013
Empregados
Cedidos (1)

Exercício/2013

Custo no
Período
(R$ mil)

Empregados
Cedidos (1)

Exercício/2012

Custo no
Período
(R$ mil)

Empregados
Cedidos (1)

Custo noE
Período
(R$ mil)

Com ônus para o Banco
Governo Federal

--

--

--

91

1

731

225

15.848

225

30.683

224

29.442

Outros órgãos/entidades

2

393

2

685

2

1.427

Entidades controladas e coligadas

2

576

2

1.076

3

1.206

Governos Federal, Estadual e Municipal

285

--

285

--

275

--

Órgãos externos (Cassi, FBB, Previ e Economus)

591

--

591

--

586

--

87

--

87

--

84

--

394

--

394

--

330

--

1.586

16.817

1.586

32.535

1.505

Entidades sindicais

Sem ônus para o Banco

Entidades dos funcionários
Entidades controladas e coligadas
Total

32.806

(1) Posição no último dia do período.

g) Remuneração de Empregados e Dirigentes
Remuneração mensal paga aos funcionários e à Administração do Banco do Brasil:
R$
31.12.2013

31.12.2012

Menor Salário

2.043,36

1.892,00

Maior Salário

34.346,27

31.802,11

Salário Médio

5.794,56

5.334,04

Presidente

58.773,99

55.264,68

Vice-presidente

52.607,05

49.465,96

Diretor

44.585,55

41.923,41

Conselho Fiscal

5.083,02

4.411,87

Conselho de Administração

5.083,02

4.411,87

Comitê de Auditoria - Titular

40.127,00

37.731,07

Dirigentes

Conselheiros

h) Política de Seguros de Valores e Bens
Não obstante o reduzido grau de risco a que estão sujeitos seus ativos, o Banco do Brasil contrata, para seus
valores e bens, seguros considerados adequados para cobertura de eventuais sinistros.

Seguros vigentes em 31.12.2013
R$ mil
Riscos Cobertos
Seguro imobiliário para as imobilizações próprias relevantes

Valores Cobertos

Valor do Prêmio

1.153.809

4.986

Seguro de vida e acidentes pessoais coletivo para a Diretoria Executiva (1)

885

121

Demais

556

13

1.155.250

5.120

Total
(1) Refere-se a cobertura individual dos membros da Diretoria Executiva.
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i) Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC)
Por meio da Lei n.º 12.833, de 20.06.2013, o governo federal estabeleceu que os recursos do FNAC destinados à
modernização, construção, ampliação ou reforma de aeródromos públicos poderão ser geridos e administrados pelo
Banco do Brasil, diretamente ou por suas subsidiárias, conforme definido em ato da Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República.
O Decreto n.º 8.024, de 04.06.2013, que regulamenta o funcionamento do FNAC, prevê que os recursos do fundo
serão transferidos ao Banco do Brasil conforme programação de aplicação de recursos aprovada pela Secretaria de
Aviação Civil da Presidência da República, e do que for estabelecido no contrato. Segundo o decreto, a
remuneração a ser recebida pelo Banco, decorrente da prestação dos serviços, será fixada por ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.
Na função de gestor dos recursos do FNAC, o Banco do Brasil realizará procedimento licitatório, podendo, em nome
próprio ou de terceiros, adquirir bens e contratar obras e serviços de engenharia e quaisquer outros serviços
técnicos especializados.

j) Medida Provisória n.º 627
A Medida Provisória n.º 627 (MP 627/2013), de 11.11.2013, altera a legislação tributária federal sobre IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, em especial com o objetivo de:
·
·
·

revogar o Regime Tributário de Transição (RTT);
alterar as normas relativas à tributação dos lucros do exterior; e
disciplinar os aspectos tributários em relação aos critérios e procedimentos contábeis determinados pelas
leis n.º 11.638/2007 e n.º 11.941/2009, as quais buscaram criar mecanismos que possibilitassem o
alinhamento das normas contábeis brasileiras às internacionais.

Considerando que a MP 627/2013 poderá sofrer alterações significativas por meio de suas propostas de emendas, o
Banco aguardará a sua conversão em Lei para uma análise conclusiva.
Entretanto, de acordo com estudos preliminares e à luz do texto vigente da MP 627/2013, não se esperam impactos
significativos nas demonstrações contábeis do Banco do Brasil.
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis
Ao
Conselho de Administração, aos Acionistas e aos Administradores do
Banco do Brasil S.A.
Brasília  DF

Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas do Banco do Brasil S.A.
(Banco), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício e semestre findos naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis do Banco para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos do Banco. Uma auditoria inclui, também, a avaliação
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.

2
KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e
afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International),
uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss
entity.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco do Brasil S.A. em 31
de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício e semestre findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Outros assuntos  Demonstração do valor adicionado
Examinamos também a Demonstração do valor adicionado (DVA), individual e consolidada,
elaborada sob a responsabilidade da administração do Banco, para o exercício e semestre findos
em 31 de dezembro de 2013, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira
para companhias abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de
auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em
todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Ênfase
Reapresentação dos valores correspondentes
Conforme mencionado na nota explicativa 3, em decorrência da mudança de política contábil de
acordo com o item 173 da Deliberação CVM n.º 695/2012, os ganhos/perdas atuariais dos
planos de benefícios a empregados não reconhecidos de acordo com opção da regulamentação
contábil em vigor até 31 de dezembro de 2012, foram registrados de forma retrospectiva,
conforme Deliberação CVM n.º 592/2009. Os valores correspondentes, relativos ao balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as informações contábeis correspondentes relativas às
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor
adicionado (informação suplementar), referentes ao período de doze meses findo em 31 de
dezembro de 2012, apresentados para fins de comparação, foram ajustados, com os efeitos e nas
contas contábeis apresentados nas notas 3 (Informações para efeito de comparabilidade) , 4.l e
27.d.6, e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança
de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações
financeiras. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
Brasília, 12 de fevereiro de 2014
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-DF

Giuseppe Masi
Contador CRC 1SP176273/O-7
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RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Introdução
O Comitê de Auditoria do Banco do Brasil, órgão estatutário de assessoramento do Conselho
de Administração, tem como principais atribuições: revisar, previamente à publicação, o conjunto
das demonstrações contábeis e avaliar a efetividade dos sistemas de controle interno e das
auditorias interna e independente. O regimento interno do Comitê de Auditoria está disponível no
site www.bb.com.br/ri.
O universo de atuação do Comitê compreende o Banco Múltiplo e as seguintes subsidiárias: BB
DTVM Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., BB Banco de
Investimento S.A., BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil; BB Administradora de Cartões de
Crédito S.A., BB Administradora de Consórcios S.A. e Besc Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
Os administradores do Banco do Brasil e de suas subsidiárias são responsáveis por elaborar e
garantir a integridade das demonstrações contábeis, gerir os riscos, manter sistemas de controle
interno efetivo e zelar pela conformidade das atividades às normas legais e regulamentares.
A Auditoria Interna responde pela realização de trabalhos periódicos, com foco nos riscos a que
o Conglomerado está exposto, avaliando as ações de gerenciamento de riscos e a adequação dos
controles internos a partir da verificação de sua qualidade, suficiência, cumprimento e efetividade.
A KPMG Auditores Independentes é responsável pela auditoria das demonstrações contábeis
do Banco Múltiplo e das subsidiárias abrangidas pelo Comitê de Auditoria, além de outras
empresas que integram o Conglomerado Banco do Brasil. Avalia, também, no contexto dos
trabalhos de auditoria sobre as demonstrações contábeis, a qualidade e adequação dos sistemas
de controle interno e o cumprimento de dispositivos legais e regulamentares.
Principais Atividades
O Comitê de Auditoria realizou reuniões regulares, em cumprimento ao seu plano de trabalho
aprovado pelo Conselho de Administração, com a participação de representantes da administração,
auditorias interna e independente e com executivos das principais áreas de negócios, controles
internos, gestão de riscos, contabilidade, segurança, jurídica, tecnologia, crédito, finanças, além de
trabalhos internos.
Nessas reuniões abordou, em especial, assuntos relacionados aos sistemas de controle
interno, aspectos contábeis, provisões, contingências, processos de gestão de riscos e de capital,
gestão de recursos de terceiros, dependências externas, soluções tecnológicas e recomendações
emitidas pelas auditorias interna e independente e por órgãos externos de fiscalização. Nas
situações em que identificou necessidade de melhoria, recomendou aprimoramentos.
Manteve diálogo com as equipes das auditorias interna e independente, oportunidades em que
verificou o cumprimento dos seus planejamentos, conheceu os resultados dos principais trabalhos
e examinou suas conclusões e recomendações.
O Comitê revisou os relatórios das administrações, demonstrações contábeis e notas
explicativas e discutiu com o auditor independente seus relatórios.
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Conclusões
Com base nas atividades desenvolvidas e tendo presente as atribuições e limitações inerentes
ao escopo de sua atuação, o Comitê de Auditoria concluiu:
a. os sistemas de controle interno são adequados ao porte e à complexidade dos negócios do
Conglomerado e objeto de permanente atenção por parte da administração;
b. a auditoria interna é efetiva, independente e responde adequadamente às demandas do
Comitê;
c. a auditoria independente é efetiva e não foram identificadas ocorrências que pudessem
comprometer sua independência;
d. as demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2013 foram elaboradas em
conformidade com as normas legais e com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e refletem, em todos os
aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira naquela data.

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2014.

Egidio Otmar Ames
Coordenador

Antônio Carlos Correia

Elvio Lima Gaspar

Henrique Jäger
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. declara que, em reunião desta
data, aprovou o Relatório e o resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e, de conformidade com o
inciso V do art. 142 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, tomou conhecimento e recomendou a aprovação das
contas da Diretoria e do Relatório da Administração, todos referentes ao exercício de 2013.

Em 12 de fevereiro de 2014.

__________________________________
Adriana Queiroz de Carvalho

__________________________________
Aldemir Bendine

__________________________________
Bernardo Gouthier Macedo

__________________________________
Elvio Lima Gaspar

__________________________________
Henrique Jäger

__________________________________
Rafael Vieira de Matos

__________________________________
Sergio Eduardo Arbulu Mendonça
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

O CONSELHO FISCAL DO BANCO DO BRASIL S.A., no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis,
incluindo a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2013 os quais foram aprovados, nesta data, pelo Conselho de Administração.

Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos no
decorrer do exercício e no Relatório dos Auditores Independentes  KPMG Auditores Independentes,
sem ressalvas, nesta data expedido, o Conselho Fiscal opina que os referidos documentos estão em
condições de ser encaminhados para aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas.

Brasília (DF), 12 de fevereiro de 2014.

Aldo César Martins Braido
Co ns el h e iro

Augusto Carneiro de Oliveira Filho
Conselheiro

Ma rc os d e A n dr ad e R e is V i ll e l a
Co ns el h e iro

Marcos Machado Guimarães
Co ns el h e iro

Paulo José dos Reis Souza
Presidente
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DECLARAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaramos que revisamos
as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 do Banco do
Brasil S.A. e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tais Demonstrações refletem
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondentes
aos períodos apresentados.
Brasília (DF), 11 de fevereiro de 2014.

Aldemir Bendine
Presidente

Alexandre Corrêa Abreu
Vice-presidente de Negócios de Varejo

Benito da Gama Santos
Vice-presidente de Governo

Geraldo Afonso Dezena da Silva
Vice-presidente de Tecnologia

Ivan de Souza Monteiro
Vice-presidente de Gestão Financeira e de
Relações com Investidores

Osmar Fernandes Dias
Vice-presidente de Agronegócios e Micro e
Pequenas Empresas

Paulo Roberto Lopes Ricci
Vice-presidente de Varejo, Distribuições e
Operações

Paulo Rogério Caffarelli
Vice-presidente de Atacado, Negócios
Internacionais e Private Bank

Robson Rocha
Vice-presidente de Gestão de Pessoas e
Desenvolvimento Sustentável

Walter Malieni Junior
Vice-presidente de Controles Internos e
Gestão de Riscos
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DECLARAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR SOBRE O RELATÓRIO
DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Em conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaramos que, baseado
em nosso conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes
sobre os resultados de auditoria, concordamos com as opiniões expressas no parecer da KPMG
Auditores Independentes, de 12.02.2014, não havendo qualquer discordância.

Brasília (DF), 12 de fevereiro de 2014.

Aldemir Bendine
Presidente

Alexandre Corrêa Abreu
Vice-presidente de Negócios de Varejo

Benito da Gama Santos
Vice-presidente de Governo

Geraldo Afonso Dezena da Silva
Vice-presidente de Tecnologia

Ivan de Souza Monteiro
Vice-presidente de Gestão Financeira e de
Relações com Investidores

Osmar Fernandes Dias
Vice-presidente de Agronegócios e Micro e
Pequenas Empresas

Paulo Roberto Lopes Ricci
Vice-presidente de Varejo, Distribuições e
Operações

Paulo Rogério Caffarelli
Vice-presidente de Atacado, Negócios
Internacionais e Private Bank

Robson Rocha
Vice-presidente de Gestão de Pessoas e
Desenvolvimento Sustentável

Walter Malieni Junior
Vice-presidente de Controles Internos e
Gestão de Riscos
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MEMBROS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE
Aldemir Bendine
VICE-PRESIDENTES
Alexandre Corrêa Abreu
Benito da Gama Santos
Geraldo Afonso Dezena da Silva
Ivan de Souza Monteiro
Osmar Fernandes Dias
Paulo Roberto Lopes Ricci
Paulo Rogério Caffarelli
Robson Rocha
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DIRETORES
Adilson do Nascimento Anisio
Admilson Monteiro Garcia
Adriano Meira Ricci
Antonio Mauricio Maurano
Antonio Pedro da Silva Machado
Carlos Alberto Araujo Netto
Carlos Eduardo Leal Neri
Clenio Severio Teribele
Edmar José Casalatina
Gueitiro Matsuo Genso
Gustavo Henrique Santos de Sousa
Hayton Jurema da Rocha
Ives César Fülber
Janio Carlos Endo Macedo
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Anexo 15
Captações Subordinadas
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Quadro I - Dívidas Subordinadas – Banco do Brasil
R$ mil
Captações

Valor emitido

Remuneração a.a.

Data captação

Vencimento

31.12.2013

31.12.2012

Banco do Brasil
Recursos FCO - Fundo Constitucional do Centro-Oeste

18.529.802

16.602.973

Recursos aplicados (1)

17.925.347

15.938.342

Recursos disponíveis (2)

591.651

627.940

12.804

36.691

Encargos a capitalizar
CDBs Subordinados Emitidos no País

5.137.043

4.711.053

900.000

113,80% do CDI

mar/09

set/04

1.468.869

1.344.943

1.335.000

115,00% do CDI

mar/09

mar/15

2.187.159

2.000.773

1.000.000

105,00% do CDI

nov/09

nov/15

1.481.015

1.365.337

7.644.863

6.673.140

710.925

619.378

Dívidas Subordinadas no Exterior
USD mil

300.000

8,50%

set/14

set/14

USD mil

660.000

5,38%

out/10

jan/21

1.584.030

1.382.336

USD mil

1.500.000

5,88%

mai/11

jan/22

3.563.218

3.105.980

USD mil

750.000

5,88%

jun/12

jan/23

Letras Financeiras Subordinadas

1.565.446
9.196.989

1.000.000

108,50% do CDI

mar/10

mar/16

1.448.056

1.331.338

1.006.500

111,00% do CDI

mar/11

mar/17

1.319.658

1.210.944

335.100

111,00% do CDI

abr/11

abr/17

437.238

401.218

13.500

111,00% do CDI

mai/11

mai/17

17.433

15.997

700.000

111,00% do CDI

set/11

out/17

859.178

788.399

512.500

111,50% do CDI

mai/12

mai/18

586.275

537.769

215.000

112,00% do CDI

mai/12

mai/19

246.006

225.565

115.000

112,50% do CDI

mai/12

jun/20

131.614

120.632

35.500

IPCA+5,45%

mai/12

jun/20

41.892

37.771

49.800

111,50% do CDI

jun/12

jan/18

56.523

51.846

690.900

CDI+1,06%

jun/12

jan/18

786.372

720.162

300

IPCA+5,32%

jun/12

jan/18

353

316
921.522

873.600

IPCA+5,40%

jun/12

fev/18

1.027.447

52.500

111,50% do CDI

jun/12

abr/18

59.799

54.852

308.400

CDI+1,10%

jun/12

abr/18

352.613

322.795

184.800

CDI+1,11%

jun/12

mai/18

211.397

193.503

12.000

111,50% do CDI

jun/12

jun/18

13.697

12.564

7.200

IPCA+5,30%

jun/12

jun/18

8.464

7.615

100.000

IPCA+5,40%

jun/12

jun/18

117.746

105.833

20.000

IPCA+5,50%

jun/12

jun/18

23.558

21.154

500.000

IPCA+5,53%

jun/12

jun/18

590.094

528.771

315.300

IPCA+5,56%

jun/12

jun/18

371.773

333.642
103.998

100.000

111,50% do CDI

jul/12

fev/18

113.379

10.200

111,50% do CDI

jul/12

abr/18

11.561

10.604

27.000

IPCA+5,24%

jul/12

abr/18

31.476

28.413

40.800

111,50% do CDI

jul/12

jun/18

46.275

42.446

17.400

IPCA+5,33%

jul/12

jun/18

20.317

18.324

22.200

111,50% do CDI

jul/12

jul/18

25.170

23.088
1.025.908

1.000.000

Pré 10,51%

set/12

jul/18

1.133.034

5.233.500

111,00% do CDI

jan/13

jan/19

5.681.470

-

266.400

111,00% do CDI

fev/13

fev/19

288.124

-

47.369.700

37.184.155

Total das Dívidas Subordinadas do Banco do Brasil
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Quadro II - Dívidas Subordinadas – Banco Votorantim
R$ mil
Captações

Valor emitido

Remuneração a.a.

Data captação

Vencimento

31.12.2013

31.12.2012

57.500

IPCA+7,93%

mar/08

mar/13

1.071.487

1.081.280

-

260.000

CDI+1,67%

ago/09

108.244

ago/14

415.180

7.500

IPCA+7,86%

ago/09

377.837

ago/14

13.376

11.713
8.217

Banco Votorantim
CDBs Subordinados Emitidos no País

Nota Subordinada

USD mil

5.250

IPCA+7,92%

ago/09

ago/14

9.390

2.500

IPCA+7,95%

ago/09

ago/14

4.475

3.915

19.500

IPCA+8,00%

ago/09

ago/14

34.991

30.599
351.056

250.000

CDI+1,64%

dez/09

dez/14

385.618

135.000

CDI+1,67%

dez/09

dez/14

208.457

189.699

575000

Pré 7,38%

jan/10

jan/20

1.481.180

1.346.054

1.126.440

1.041.271

94.950

CDI+1,30%

nov/10

nov/16

95.793

95.587

30.000

CDI+1,60%

dez/10

dez/16

30.026

3.020

324.900

CDI+1,94%

mai/11

mai/17

329.258

328.186

35.550

IGPM+7,55%

mai/11

mai/17

46.246

45.900

1.400

IPCA+7,76%

mai/11

mai/17

1.959

1.719

4.650

IPCA+7,85%

mai/11

mai/17

6.524

5.718

7.500

IPCA+7,95%

mai/11

mai/17

10.515

9.206

45.000

IPCA+7,95%

jul/11

jul/16

62.032

54.314

15.000

IGPM+7,70%

jul/11

jul/17

19.181

19.148

6.922

IPCA+8,02%

jul/11

jul/19

9.509

8.320

25.000

IPCA+7,90%

ago/11

ago/16

34.400

30.137

1.250

115,00% do CDI

ago/11

ago/17

1.580

1.446

10.050

IGPM+7,70%

ago/11

ago/17

12.864

12.861

Letras Financeiras Subordinadas

20.000

IPCA+7,76%

ago/11

ago/17

27.249

23.902

11.000

IPCA+7,85%

ago/11

ago/17

15.056

13.196

25.000

IPCA+7,93%

ago/11

ago/17

34.315

30.053

33.000

117,00% do CDI

set/11

set/17

33.893

33.645

15.000

IGPM+6,74%

set/11

set/17

18.523

18.655

250.000

119,00% do CDI

out/11

out/17

255.850

254.208

18.000

IGPM+6,71%

out/11

out/17

22.076

22.266

1.128

IPCA+7,00%

nov/12

nov/16

-

1.148

16.920

IPCA+7,10%

nov/12

nov/16

-

17.207

5.640

IPCA+7,20%

nov/12

nov/16

-

5.710

5.640

IPCA+7,25%

nov/12

nov/20

-

5.719
-

1.194

IPCA+7,00%

nov/13

nov/16

1.214

17.908

IPCA+7,10%

nov/13

nov/16

18.208

-

5.976

IPCA+7,20%

nov/13

nov/16

6.046

-

5.969

IPCA+7,25%

nov/13

nov/20

6.052

-

27.500

IPCA+8,10%

nov/13

nov/23

Total das Dívidas Subordinadas do Banco Votorantim
Dívidas subordinadas emitidas pelo BB, em poder de controlada no exterior, eliminadas na consolidação
Total das Dívidas Subordinadas (4)
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-

28.071

-

3.679.107

3.468.605

491
51.048.317

2

-

3.581
40.676.179

Banco do Brasil S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

(1) Remunerados pelos encargos pactuados com os mutuários, deduzido o del credere da instituição financeira,
conforme artigo 9º da Lei n.º 7.827/1989.
(2) Remunerados com base na taxa extramercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), conforme rtigo 9º da
Lei n.º 7.827/1989.
(3) Operações liquidadas antecipadamente.
(4) O montante de R$ 32.747.645 mil (R$ 32.400.578 mil em 31.12.2012) compõe o nível II do Patrimônio de
Referência (PR), sendo o montante de R$ 18.529.802 mil, em conformidade com a Resolução CMN n.º 4.192/2013 e o
montante de R$ 14.217.843 mil de acordo com a Resolução CMN nº 3.444/2007. Conforme determinação do Bacen, as
dívidas subordinadas emitidas pelo Banco Votorantim não compõem o PR do Banco do Brasil (Nota 29.f).
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Anexo 16
Banco Patagonia: Identificação da Empresa, Auditoria Independente, Descrição das Atividades das
Subsidiárias e Coligadas, Posição Acionária, Descrição da Governança Corporativa, Ambiente de
Atuação (Sistema Financeiro Argentino, Regulamentação do Setor Bancário, Plano de Negócios),
Demonstrações Financeiras Acompanhadas de Pareceres de Auditores Independentes e Declaração da
Unidade de Controle do BB sobre Atuação do Banco Patagonia

_______________________________________________________________________________________________________
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GOVERNANÇA DE PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR – BANCO PATAGONIA
Informações Gerais
1. Identificação da Empresa ........................................................................................................ 2
2. Auditoria Independente ........................................................................................................... 2
3. Subsidiárias e Coligadas .......................................................................................................... 2
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1. Identificação da Empresa
Identificação da Empresa
Denominação completa: Banco Patagonia S.A.

Denominação abreviada: Banco Patagonia

1

CNPJ: 08.884.213/0001-352

CUIT : 30-50000661-3

Vinculação ministerial: Reporta-se ao Banco Central de la República Argentina (BCRA), 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 de contato:
(54) 11 4132 6090
(54) 11 4132 6168
Endereço eletrônico: secretariaejecutiva@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 e aprovada na assembléia de acionistas.
A empresa KPMG é a responsável pela prestação de serviços técnicos de auditoria contábil sobre as
demonstrações contábeis do Grupo Banco Patagonia relativas ao exercício de 2013, 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).
A Assembleia Geral Ordinária de 24.04.2013 deliberou pela contratação da empresa KPMG
Internacional, mesmo grupo responsável pela Auditoria externa do Banco do Brasil S.A., para
prestar serviços de auditoria ao Banco Patagonia.
3. Subsidiárias e Coligadas
Subsidiárias

Atividade

Patagonia Inversora S.A. - Sociedad Gerente de
Administração e gestão de fundos de investimentos
Fondos Conunes de Inversión
Patagonia Valores S.A. - Sociedad de Bolsa
Corretora de títulos e valores mobiliários
Entidade financeira especializada no financiamento atacadista
GPAT Compañia Financiera S.A.
e varejista para a aquisição de veículos
Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E.
Intermediação financeira off-shore
Fonte: Banco Patagonia

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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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 argentino (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 Río 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 58,9633%
do capital, em participação direta. O quadro a seguir apresenta a distribuição do capital social do
Banco Patagonia em 31.12.2013, com destaque para a participação do Banco do Brasil S.A.
31.12.2013
Ações
424.101.958
Banco do Brasil S.A.
Administración Nacional de Seguridad Social – ANSES
109.976.022
Jorge Guillermo Stuart Milne
64.969.381
Ricardo Alberto Stuart Milne
64.969.381
Outros (com participação inferior a 5%)*
55.247.995
Total
719.264.737
* inclui Província de Río Negro, que representa 3,17% do capital total com direito a voto.
Fonte: Banco Patagonia
Acionistas

% Total
58,9633
15,2901
9,0327
9,0327
7,6812
100,000

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
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 o órgão deliberativo máximo do Banco Patagonia, e possui
competência exclusiva sobre a deliberação dos temas previstos em lei (Ley nº 19.550), dos quais se
destacam: aprovação das demonstrações financeiras da sociedade, da distribuição do resultado, do
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 Sociedades por Ações brasileira, seriam análogas ora às de um “Conselho de Administração”
ora às de uma “Diretoria”.
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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.
Conforme o Estatuto do Banco Patagonia, o Directorio poderá ser composto por sete (7) a nove (9)
membros, denominados Directores Titulares, podendo ser designados suplentes para cada vaga, e
as deliberações são por maioria dos votos. A duração dos mandatos é de três (03) anos. Desde a
aquisição, é composto por nove (9) Directores Titulares, dos quais um (1) assume a posição de
Presidente e cinco (5) assumem a de Vice-Presidente da instituição.
O quadro a seguir apresenta a composição do Directorio em 31.12.2013, com indicação dos nomes
dos directores, titulares e suplentes, e dos acionistas que os indicaram para ocupar as respectivas
posições.
Cargo
Directores Titulares
Presidente
Jorge Guillermo Stuart Milne
Vice-Presidente
Aldemir Bendine
Vice-Presidente
Renato Luiz Belineti Naegele
Vice-Presidente
Paulo Rogério Caffarelli
Vice-Presidente
João Carlos de Nóbrega Pecego
Vice-Presidente
Rubén Miguel Iparraguirre (*)
Director Titular Independente Oswaldo Luis Dadone (**)
Director Titular Independente Carlos Alberto Giovanelli
Director Titular
Jaime Osvaldo Tasat
(*) Eleito na AGO de 24.10.2013, ad referendum de aprovação pelo BCRA.
(**) Eleito na AGO de 24.04.2013, ad referendum de aprovação pelo BCRA.

Indicação
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Acionista Classe “A”

Cargo
Directores Suplentes
Indicação
Director Suplente
Admilson Monteiro Garcia
Banco do Brasil
Director Suplente
Claudemir Andreo Alledo (***)
Banco do Brasil
(***) Em desempenho do cargo de Director Titular até que o Sr. Rubén Miguel Iparraguirre seja autorizado pelo Banco
Central da República Argentina a ocupar o referido cargo.

Conselho Fiscal (Comisión Fiscalizadora)
O Estatuto Social do Banco Patagonia prevê um Conselho Fiscal integrado por três (3) síndicos
titulares e três (3) síndicos suplentes, nomeados pela Assembleia de Acionistas, com mandato
durante um (1) exercício fiscal.
Compete ao Conselho fiscalizar a administração da sociedade. A constituição e as atribuições do
Conselho estão previstas na Ley nº 19.550, que requer que os síndicos sejam advogados ou
contadores públicos devidamente habilitados pelos respectivos colégios e conselhos profissionais de
acordo com as leis e regulamentos da Argentina.
Comitês
O Banco Patagonia constituiu, em seu processo decisório, diversos Comitês. Seguem abaixo
aqueles que estão vinculados diretamente ao Directorio:
Comitê de Auditoria – “CNV” (de Auditoría): integrado por três (3) ou mais directores titulares e
igual ou menor número de suplentes, cuja maioria deve possuir caráter independente, de acordo
com as normas da CNV. Os mandatos, de um (1) ano, são fixados pelo Directorio, sendo admitida a
reeleição.
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Conforme estabelece a Lei de Mercado de Capitales n° 26.831 do Poder Executivo, o Comitê de
Auditoria – CNV do Banco Patagonia tem as seguintes responsabilidades e deveres, entre outras:
(i)

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)

Supervisão do funcionamento dos sistemas de controle interno e administrativo-contábil do
Banco Patagonia;

(iii) Supervisão da observância das políticas em matéria de informação sobre o gerenciamento de
riscos do Banco Patagonia;
(iv) Emissão de opinião fundada a respeito das operações entre Partes Relacionadas ou outras
operações que puderem provocar conflitos de interesse;
(v)

Emissão de opinião sobre o cumprimento das exigências legais e sobre a adequabilidade das
condições de emissão de ações ou valores conversíveis em ações, em caso de aumento de
capital;

(vi) Verificação do cumprimento das normas de conduta aplicáveis;
(vii) Emissão de opinião acerca da razoabilidade das propostas de honorários e planos de opção de
compra de ações para directores e administradores da empresa formuladas pela
administração.
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 de informática 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 à Lavagem de Ativos e ao Financiamento do Terrorismo (de
Control y Prevención Del Lavado de Activos y Financiamento Del Terrorismo): é responsável por
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
forma, de operações suscetíveis 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”).
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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 a 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 a 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
suas subsidiárias.
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 áreas de negócios, e analisa pontos fortes e fraquezas
de possíveis novos produtos.
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.
Comitê de Remuneração e Incentivos de Pessoal (de Remuneraciones y Incentivos al Personal):
é responsável pelos assuntos inerentes à remuneração e incentivos de empregados da entidade,
formado por três (3) membros do Directorio e pelo Superintendente de Desenvolvimento Humano e
Clima Organizacional.
Além dos Comitês acima descritos, existem outros Comitês instalados no Banco Patagonia.
Os comitês possuem regimentos internos formalizados, estabelecendo a periodicidade das reuniões.
Superintendências: Em 2013, foram criadas estruturas de superintendências que se reportam
diretamente ao Directorio, a seguir denominadas:
Negócios com Empresas (Negocios con Empresas): responsável pelo desenvolvimento de
negócios com clientes de segmentos corporate e empresarial.
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Negócios com Pessoas Físicas (Negocios con Personas): responsável pelo desenvolvimento de
produtos, modelo de atendimento, relacionamento com as contas salários e outros produtos e
serviços para clientes pessoa física.
Rede de Agências e Canais (Red de Sucursales y Canales): responsável por manter e estreitar o
contato com os atuais e potenciais clientes, de forma a maximizar rentabilidade, fidelização e
satisfação dos clientes, inserido num ambiente que assegure o cumprimento das políticas comerciais
e normas estabelecidas pela Sede e o desenvolvimento e compromisso dos colaboradores.
Finanças, Administração e Setor Público (Finanzas, Administración y Setor Público):
responsável pela administração geral e gestão dos recursos financeiros do Banco Patagonia.
Controles Internos e Gestão de Riscos (Controles Internos y Gestión de Riegos): responsável
pelo controle dos riscos assumidos pelo Banco Patagonia.
Créditos, Comércio Exterior, e Assessoria ao Negócio (Créditos, Comercio Exterior y Asesoría
al Negocio): responsável pela gestão dos recursos operacionais do Banco Patagonia e dos riscos de
crédito assumidos.
Desenvolvimento Humano e Clima Organizacional (Desarrollo Humano y Clima
Organizacional): responsável pelo desenvolvimento, integração e motivação dos colaboradores do
Banco Patagonia, por meio de políticas de capacitação, remuneração, benefícios e responsabilidade
social, orientadas pelo zelo na conduta e assegurando o cumprimento dos procesos e normativos
internos pertinentes.
Infraestrutura, Tecnologia e Sistemas (Infraestructura, Tecnología y Sistemas): responsável
pela gestão da infraestrutura e dos recursos tecnológicos do Banco Patagonia.
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 e CNV. 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 vinculam-se diretamente ao Directorio a:
(i)

Gerência Executiva de Assuntos Jurídicos (de Asuntos Legales);

(ii)

Gerência de Orçamento e Informações (de Presupuesto e Informaciones);

(iii) Gerência Executiva de Planejamento e Projetos Estratégicos (de Planeamiento Y Proyectos
Estratégicos);
(iv) Gerência de Secretaria Executiva (de Secretaria Ejecutiva).
6. Ambiente de Atuação
Na Argentina, o crescimento da economia de 4,9% em 2013 apresentou uma recuperação ao longo
do período, tendo por base o crescimento das culturas agrícolas combinado com a força da
recuperação do consumo privado e os gastos de capital.
O auge de crescimento foi registrado entre o segundo e o terceiro trimestre de 2013. A retomada
do crescimento econômico ajudou a reverter o aumento incipiente do desemprego apresentado no
início de 2013, que alcançou a taxa de menos de 7%, nível semelhante aos de 2012, e ao mínimo da
última década.
Relatório de Gestão – BB – 2013

7

Banco do Brasil S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

A despesa pública superou as receitas, implicando em um aumento do desequilíbrio fiscal. Em que
pese esse fato, a redução dos vencimentos da dívida permitiu que não fosse incrementada de forma
relevante as necessidades financeiras totais do Tesouro.
A inflação oficial na Argentina, refletida no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Buenos Aires
(IPC-GBA), registrou variação positiva acumulada de 10,9% para o ano 2013. Esse indicador,
divulgado no dia 15.01.2014, foi o último elaborado sob a metodologia IPC-GBA, o qual será
substituído pelo IPC – Nacional Urbano (IPC-UN) em atendimento à solicitação do FMI
(fev/2013).O governo argentino assumiu compromisso com o FMI de que o novo indicador seja
transparente e reflita os preços reais praticados no país.
6.1 Sistema Financeiro Argentino
O sistema financeiro argentino está composto pelos seguintes tipos de entidades:
(i)

Bancos comerciais;

(ii)

Bancos de investimento;

(iii) Companhias financeiras;
(iv) 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.
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.
Além disso, as agências bancárias estão fortemente concentradas, sob o ponto de vista regional, em
torno de Buenos Aires e de algumas grandes cidades, como Córdoba e Santa Fé. De acordo com
dados de 2013, os bancos públicos detinham 43% de participação no total de ativos, ao passo que os
bancos privados nacionais e estrangeiros detinham os outros 57%. Conforme relatório do Banco
Central de La Republica Argentina, relativo a dez/2013:
(i)

Até o fim de 2013 a intermediação financeira continuou a se expandir fortemente na
Argentina. O aumento do crédito para os setores produtivos e para as famílias garantiu um
dinamismo importante, e os depósitos a prazo em pesos aumentaram a participação do setor
privado no financiamento total para o sistema bancário. O sistema financeiro fechou o nono
ano consecutivo com lucro contábil, apresentando alta liquidez e indicadores de solvência;

(ii)

O financiamento ao setor privado (em pesos e em outras moedas) acumulou um crescimento
de 34,1% no último ano, principalmente, pela concessão de empréstimos em pesos. Os
financiamentos para empresas expandiram 30,7% e os financiamentos a famílias 30,9%, no
período;

(iii) O nível de inadimplemento do crédito ao setor privado reduziu levemente em até 1,7% do
total dos financiamentos, situando-se próximo ao observado em 2012, levando o sistema
financeiro a fechar o exercício com elevados níveis de provisionamento;
(iv) Ao longo de 2013 os depósitos totais em pesos subiram 27,4%, com aumento de depósitos do
setor privado (28,5%) e do setor público (24,5%);
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(v)

O indicador de liquidez do sistema financeiro – incluindo-se moeda nacional e estrangeira –
ficou em 26,8% do total de depósitos. Estes níveis agregados de liquidez estão em linha com
o evidenciado ao final de 2012;

(vi)

O patrimônio líquido do sistema financeiro encerrou 2013 com um incremento anual de
35,1%, resultante dos ganhos acumulados;

(vii) O ganho acumulado em 2013 no sistema financeiro registrou um ROA (retorno sobre ativos)
de 3,4%, nível superior ao evidenciado em 2012.
O último boletim de estabilidade financeira divulgado pelo BCRA, referente ao segundo semestre
de 2013, afirma serem baixos ou moderados os riscos aos quais o setor bancário daquele País está
exposto (dependendo do enfoque adotado – risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado
etc.). Entretanto, dados da mídia e noticiário apontam a falta de confiança da população argentina
em seu sistema financeiro e bancário. Com isso, cada vez mais a poupança dos argentinos passou a
ser a direcionada à compra e guarda de dólares em casa, elevando ainda mais a cotação da moeda
americana frente ao peso e preocupando o Governo.
6.2 Regulamentação do Setor Bancário
A estrutura regulatória que ampara 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), a Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) e a
Inspección General de Justícia (IGJ).
Destaca-se a importante presença do Banco Central da República Argentina, uma vez que sob sua
égide se encontram 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).
Em janeiro de 2013, a nova lei do mercado de capitais foi aprovada, modificando o marco
regulatório vigente e ampliando os poderes da Comissão Nacional de Valores (CNV).
Em junho de 2013, o BCRA disponibilizou ARS 20 bilhões para financiamento do investimento
produtivo, a taxa máxima de 15,25% a.a. , por meio do Comunicado "A" 5449 .
Em julho de 2013, o BCRA aprovou uma nova regulação através do Comunicado "A" 5460, que
visa a ampliar a proteção aos consumidores de serviços financeiros. Entre outros aspectos,
estabelece as taxas e comissões cobradas pelas instituições financeiras para a prestação de serviços.
Em relação à Governança Corporativa de Instituições Financeiras, o Comunicado "A" 5201,
emitido pelo Banco Central Argentino em maio de 2011, e o RG 606/2012 - Código de Governança
Corporativa , emitido pala CNV em maio de 2012, prevêem a implementação de um Código de
Governança Corporativa com exigências mínimas dispostas pelos órgãos reguladores. Anualmente
as empresas deverão emitir um relatório que expressa o grau de conformidade com cada um dos
requisitos dos regulamentos. Se for o caso, indicar as razões para as falhas, detalhando planos de
ação adotados ou a serem adotados para a regularização.
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Em relação à Disciplina de Mercado - Requisitos Mínimos de Informação, o BCRA Argentina
publicou, em fevereiro de 2013, o Comunicado "A" 5394 , que afirma que todas as entidades devem
publicar em seus sites informações qualitativas e quantitativas sobre temas específicos a serem
detalhados, a partir de 31.12.2013. A informação qualitativa deve ser atualizada anualmente e a
quantitativa, trimestralmente. As empresas deverão divulgar informações relacionadas com a
exposição ao risco de capital, processos de avaliação de risco, adequação de capital e questões
relacionadas com a política de remuneração.
O Comunicado "A" 5435, emitido pelo BCRA em junho de 2013, prevê que as seguintes
informações sejam incorporadas em notas às demonstrações financeiras do Banco, entre outras:
estrutura do Conselho de Administração, Alta Gerência e Comitês, estrutura societária, estrutura
organizacional, política de condução de negócios e/ou código de ética, descrição do papel do agente
financeiro, políticas relativas a conflitos de interesse, a natureza das transações com subsidiárias e
afiliadas, e informação sobre práticas de remuneração.
O Comunicado "A" 5374, emitido pelo BCRA em dezembro de 2012, que trata da gestão de
requisitos mínimos, implementação e controle dos riscos relacionados à tecnologia da informação,
sistemas de informação e recursos associados a instituições financeiras, define os requisitos de
segurança da informação para canais eletrônicos: internet banking, telefone banking, mobile
banking, caixas eletrônicos, terminais de auto–atendimento e pontos de venda (POS). O
cronograma de implementação é gradual e prevê três (3) etapas para implementação (março de
2013, setembro de 2013 e março de 2014).
O Comunicado "A" 5412 do BCRA, de abril de 2013, estabelece requisitos mínimos relacionados
com a segurança, entre outros: qualidade das instalações, qualidade tecnológica de dispositivos de
alarme, procedimentos de segurança e disposição dos elementos de segurança. A implementação
do mesmo deverá ser feita gradualmente entre julho de 2013 e junho de 2014, e inclui: cofres,
tesouraria, ATM e TAS e sistema de monitoramento por câmeras.
Em fevereiro de 2014, o BCRA emitiu o Comunicado A-5536, que impõe às instituições financeiras
que operam localmente nível de posição ativa líquida em moeda estrangeira máxima de 30% do
patrimônio de referência.
Banco Central da República Argentina (BCRA)
O BCRA é uma entidade autárquica do Estado Nacional, cujo propósito é promover, na medida das
suas competências e na forma das políticas estabelecidas pelo governo argentino, a estabilidade
monetária, a estabilidade financeira, o emprego e o desenvolvimento econômico com equidade
social.
São as funções e atribuições do BCRA:
(i)

Regular o funcionamento do sistema financeiro e aplicar a Lei das Instituições Financeiras e
as normas que o BCRA publica;

(ii)

Regular o volume de dinheiro em circulação e as taxas de juros, e regular e orientar o crédito;

(iii) Atuar como agente financeiro do Estado e como agente e depositário do país ante as
instituições monetárias, bancárias e financeiras internacionais das quais a nação tenha aderido,
assim como desempenhar papel ativo na integração e cooperação internacional;
(iv) Concentrar e gerenciar suas reservas de ouro, moedas e outros ativos externos ;
(v)

Contribuir para o bom funcionamento do mercado de capitais;
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(vi) Executar a política cambial em conformidade com a legislação sancionada pelo Congresso
Nacional;
(vii) Regular, no escopo de suas competências, os sistemas de pagamento, câmaras de
compensação e liquidação, remessa de fundos e empresas transportadoras de valores, bem
como qualquer outra atividade que se relacione com a atividade financeira e cambial;
(viii) Prover a proteção aos direitos dos usuários de serviços financeiros e a defesa dos seus
intertesses, coordenando ações com as autoridades públicas competentes nessas matérias.
6.3 Plano de Negócios
Em julho/2012, o Poder Executivo argentino publicou o Decreto 1.187/12, determinando a
migração gradual de clientes de Plan Sueldos (folha de pagamento) para o Banco de La Nación
Argentina (BNA). O Banco Patagonia, em seu Plano de Negócios 2013/2015, reforçou o empenho
para uma transferência ordenada, de forma a fornecer aos clientes envolvidos tranquilidade e
transparência, enfatizando a continuidade do relacionamento.
O Plano de Negócios do Banco Patagonia ressalta as realizações do período anterior, com destaque
para 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, a maior participação de
mercado do Banco Patagonia. Essas realizações permitiram que o Banco Patagonia se consolidasse
como um dos principais bancos privados em termos de ativos, empréstimos, depósitos e patrimônio
líquido do sistema financeiro, e como uma das instituições melhor capitalizadas do sistema.
O documento ainda mostra que o público-alvo do Banco Patagonia engloba 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 no Plano suas intenções de incrementar a oferta de produtos e serviços,
mediante ampliação da rede de distribuição, de prestar atendimento mais personalizado aos clientes,
de desenvolver a comercialização de produtos e serviços financeiros com empresas brasileiras que
operam no país e com empresas multinacionais com vínculo comercial com o Brasil, e de manter a
qualidade dos serviços oferecidos aos clientes, buscando uma maior fidelização.
Ainda no Plano de Negócios 2013-2015, em consonância com a estratégia do BB, o Banco
Patagonia evidenciou os seguintes objetivos principais:
(i)

Permanecer como uma das entidades mais capitalizadas do sistema e continuar a gerar
resultados positivos;

(ii)

Prosseguir ampliando sua participação de mercado;

(iii) Diversificar a base, com ênfase na captação e retenção de clientes do segmento Plan Sueldos
de empresas privadas, clientes de alta renda e empresas (corporate, grandes, pequena e
médias empresas e agronegócios);
(iv) Incrementar negócios com pequenas e médias empresas, centrando a estratégia na oferta de
empréstimos para o investimento produtivo;
(v)

Consolidar o crescimento no agronegócio;

(vi) Expandir a comercialização de produtos e serviços financeiros aos clientes do segmento
corporate;
(vii) Permanecer líder na organização, oferta e administração de fideicomissos financeiros e
emissão de dívidas de curto e longo prazo.
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7. Demonstrações Financeiras e Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal
As demonstrações financeiras do Banco Patagonia, em português e na moeda Peso Argentino,
encontram-se ao final deste anexo, acompanhadas dos pareceres dos auditores e do Conselho Fiscal
(Comisión Fiscalizadora), em conformidade com a legislação argentina. Tais documentos
encontram-se publicados e podem ser obtidos também no endereço de internet da CVM
(www.cvm.gov.br)3, identificadas conforme quadro a seguir:

Adicionalmente, as demonstrações, em português e na moeda Real, com reconciliação para
International Financial Reporting Standards (IFRS), relativas a dezembro de 2013, foram incluídas
a título de referência. Referidas informações também podem ser encontradas no mesmo caminho
indicado no parágrafo anterior, identificadas conforme o quadro a seguir:

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 brasileiro 4 , deve apresentar suas demonstrações financeiras de acordo com as normas
contábeis internacionais emitidas pelo IASB, conforme Decisão MERCOSUL Nº 31/10 incorporada
por meio da Deliberação CVM nº 659/11, devendo ser elaboradas em português e expressas em
reais.
As demonstrações financeiras são auditadas por auditor independente registrado em órgão
competente no país de origem da Entidade (inciso II do artigo 27) e estão acompanhadas de
relatório de revisão especial elaborado por auditor independente registrado na CVM, como exigido
no parágrafo 2º do artigo 27 da Instrução CVM nº 480/09.
As normas da CVM para sociedades estrangeiras determinam publicação de demonstrações
financeiras das empresas estrangeiras, relativas ao mês de dezembro, atualmente, até 30 de abril do
ano seguinte.
8. 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
Conglomerado Banco do Brasil, observadas as necessidades específicas e aspectos legais e
regulamentares a que está sujeito o Banco Patagonia na Argentina.
3

Na página inicial, seção “Acesso rápido”, link “ Cias Abertas e Estrangeiras” / “ITR, DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras
informações”, buscar por "Banco Patagonia", selecionar “Dados Econômicos e Financeiros” e baixar os arquivos
clicando em “Download” no quadro correspondente.
4
Pois participou de processo de emissão de BDRs – Brazilian Depositary Receipts, listados na Bovespa, lastreados por
ações do Banco Patagonia.
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Desde que assumiu o controle acionário do Banco Patagonia, o Banco do Brasil vem promovendo
encontros técnicos com a presença de representantes da controlada, notadamente das áreas de
gerenciamento de riscos, controles internos e gestão da segurança, com o intuito de promover
alinhamento 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, a eficiência e segurança dos
processos, a 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.
UGE - UNIDADE GOVERNANÇA DE ENTIDADES LIGADAS AO BANCO DO BRASIL S.A.

Rogério Magno Panca
Gerente Geral
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADO
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADO

NOTA

31/12/2013

31/12/2012 (*)

Receitas de juros e equivalentes
Despesas de juros e equivalentes
Receitas líquidas de juros e equivalentes

5
6

1.534.360
(750.698)
783.662

1.244.845
(469.735)
775.110

Receitas de comissões
Despesas de comissões
Receitas líquidas de comissões

7
7

577.370
(126.924)
450.446

501.398
(110.488)
390.910

8

281.010

150.949

9

79.439

44.945

10
11
12

87
199.115
46.710

77.946
12.109

1.840.469

1.451.969

(37.600)

(125.192)

1.802.869

1.326.777

Resultados de ativos financeiros avaliados a valor justo
mantidos para negociação
Resultados de ativos financeiros avaliados a valor justo desde
seu reconhecimento inicial
Resultados de ativos financeiros avaliados a custo
amortizado
Diferença de câmbio líquida
Outras receitas operacionais

TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS

Perda líquida por inadimplência de empréstimos

23

TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade



Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
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BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADO
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADO

Despesas em pessoal
Depreciação do imobilizado e diversos
Perda por inadimplência de outros créditos e provisões para
riscos diversos
Outras despesas operacionais

NOTA

13
26

31/12/2013

31/12/2012 (*)

(411.596)
(9.748)

(360.201)
(9.395)

(9.100)
(411.755)

(8.840)
(330.639)

(842.199)

(709.075)

RESULTADO OPERACIONAL

960.670

617.702

RESULTADO ANTES DE IMPOSTO DE RENDA

960.670

617.702

(334.305)

(215.201)

626.365

402.501

625.971
394

402.117
384

0,8704
0,8704

0,5591
0,5591

14
15

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS

Imposto de renda líquido

16

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - LUCRO
Atribuível a:
Acionistas da Controladora
Participação minoritária (vide Nota 3.1)
Lucro por ação:
Lucro básico por ação
Lucro diluído por ação

17
17

(*) São apresentados para fins comparativos.
As notas de 1 a 47 são partes integrantes das presentes demonstrações financeiras consolidadas.

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade



Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
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BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO ABRANGENTE
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO
ABRANGENTE

NOTA

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - LUCRO

31/12/2013

31/12/2012 (*)

626.365

402.501

(42.388)
14.836

(13.028)
4.560

OUTROS RESULTADOS LÍQUIDOS

(27.552)

(8.468)

TOTAL DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO
LÍQUIDO DE IMPOSTOS

598.813

394.033

598.419
394

393.649
384

OUTROS RESULTADOS:
Reservas por diferenças de conversão
Efeito tributário sobre outros resultados

33
33

Atribuível a:
Acionistas da controladora
Participação minoritária (Vide Nota 3.1)
(*) São apresentados para fins comparativos.

As notas de 1 a 47 são partes integrantes das presentes demonstrações financeiras consolidadas.

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade



Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
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BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO


NOTA

Disponível e saldos no Banco Central da República Argentina
Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados a valor justo mantidos para negociação
Ativos financeiros avaliados a valor justo desde seu reconhecimento
inicial
Ativos financeiros avaliados a custo amortizado
Instrumentos financeiros derivativos
Empréstimos
Outros créditos
Ativos não circulantes mantidos para a venda
Imobilizado e diversos
Ativo por imposto diferido
Outros ativos

19
20
21
21
21
22
23
24
25
26
16
27

TOTAL ATIVO

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade
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Administração e Setor Público

31/12/2013

31/12/2012 (*)

2.013.393
215.004
503.576

1.848.013
192.077
485.103

354.073
20.130
2.305
8.312.979
91.946
107.254
94.805
52.558

44.386
8.006.142
56.572
6.508
119.227
94.347
22.804

11.768.023

10.875.179

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
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BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO

NOTA

Financiamentos recebidos de entidades financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Depósitos
Debêntures
Outros passivos
Provisões para riscos diversos

28
22
29
30
31
32

TOTAL PASSIVO

31/12/2013

31/12/2012(*)

144.344
8.122.856
641.635
963.945
16.484

265.462
3
7.898.522
393.669
818.547
18.057

9.889.264

9.394.260












Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade



Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

Jorge G. Stuart Milne
Presidente

5



BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais)



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA

31/12/2013

31/12/2012 (*)

258.360
78.015
740.212
(72.406)
260.690
612.285

298.927
90.265
492.796
(44.854)
228.090
414.297

1.877.156

1.479.521

1.603

1.398

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Segundo demonstração
respectiva)

1.878.759

1.480.919

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.768.023

10.875.179

Capital Social
Ágio na subscrição de ações
Lucros não distribuídos
Reserva por diferenças de conversão
Reserva legal
Reserva facultativa

2

33
33
33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS DA
CONTROLADORA
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA


(*) Apresentado para fins comparativos.
As notas de 1 a 47 são partes integrantes das presentes demonstrações financeiras consolidadas.

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade
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Superintendente de Finanças
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Jorge G. Stuart Milne
Presidente
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-

Outros resultados do exercício líquidos

Total de resultados do período líquidos de impostos

Vide nota 2.
Vide Nota 18.
Vide Nota 33.
Vide Nota 3.1.

78.015

-

-

-

-

-

78.015

260.690

-

63.553

-

-

-

197.137

Reserva
Legal
(2) (3)




Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

(72.406)

-

-

(27.552)

(27.552)

-

(44.854)

Reserva por
diferenças de
conversão (3)

740.212

(254.211)

(63.553)

625.971

-

625.971

432.005

Lucros não
distribuídos

Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

612.285

254.211

-

-

-

-

358.074

Reserva
Facultativa
(2) (3)

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2013, exceto a Reserva por diferenças de conversão.

(1)
(2)
(3)
(4)

258.360

-

Saldos em 31 de dezembro de 2013 (4)

-

Reserva legal

Reserva Facultativa - Distribuição futura de lucros

Distribuição de lucros aprovada pela Assembléia Geral
Ordinária de Acionistas de 24 de abril de 2013 (2):

-

258.360

Aportes não
capitalizados
Capital Social (1)
Ágio da
Subscrição
de ações

(Valores expressos em milhares de reais)

1.603

-

-

394

-

394

1.209

Participação
minoritária (4)

Jorge G. Stuart Milne
Presidente

1.877.156

-

-

598.419

(27.552)

625.971

1.278.737

Total Saldos
atribuídos aos
Acionistas da
Controladora (4)

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Resultado Líquido do exercício – Lucro

Saldos em 31 de dezembro de 2013 (*)

Movimentos

BANCO PATAGONIA S.A.



1.878.759

-

-

598.813

(27.552)

626.365

1.279.946

Total

7

-

Outros resultados do exercício líquidos

Total de resultados do período líquidos de impostos

-

Reserva Facultativa - Distribuição futura de lucros

Vide nota 2.
Vide nota 33
Vide nota 3.1

298.927

90.265

-

-

-

-

-

-

-

90.265

228.090

-

-

-

50.890

-

-

-

177.200

Reserva
Legal
(2)




-

414.297

(164)

413.026

(44.854)

-

-

-

-

(8.468)

(8.468)

-

(36.386)

Reserva por
diferenças de
conversão (2)

492.796

-

(413.026)

(1.435)

(50.890)

402.117

-

402.117

556.030

Lucros não
distribuídos

Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

As notas de 1 a 47 são partes integrantes das presentes demonstrações financeiras consolidadas.

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

-

-

-

-

1.435

Reserva
Facultativa
(2)

(*) Apresentado para fins comparativos.
(**) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2012, exceto a Reserva por diferenças de conversão.

(1)
(2)
(3)

Saldos em 31 de dezembro de 2012 (3)

-

-

Aquisição de ações próprias

-

Reserva legal

Reserva Facultativa - Programa de recompra de ações

Distribuição de lucros aprovada pela Assembléia Geral
Ordinária de Acionistas de 26 de abril de 2012):

-

298.927

Aportes não
capitalizados
Capital Social (1)
Ágio da
Subscrição
de ações

(Valores expressos em milhares de reais)

1.398

-

-

-

-

384

-

384

1.014

Participação
minoritária (3)

Jorge G. Stuart Milne
Presidente

1.479.521

(164)

-

-

-

393.649

(8.468)

402.117

1.086.036

Total Saldos
atribuídos aos
Acionistas da
Controladora (3)

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (*)

Resultado Líquido do exercício – Lucro

Saldos em 31 de dezembro de 2012 (*)

Movimentos

BANCO PATAGONIA S.A.



1.480.919

(164)

-

-

-

394.033

(8.468)

402.501

1.087.050

Total

8



BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO FLUXO DE CAIXA
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais)

Variação de caixa
Caixa no início do exercício (**)
Diferença de câmbio atribuível à caixa
Caixa no final do exercício (Vide Nota 35)
Aumento líquido de caixa

31/12/2013

31/12/2012 (*)

1.659.077
(224.171)
2.137.134
253.886

1.010.277
(90.063)
1.919.577
819.237

(2.157.504)
75.298
1.845.934
1.441.739
2.914
7.942
(619.813)

(621.024)
40.574
938.565
1.157.550
5.328
7.334
(407.568)

(1.372)
(18.429)
(1.262.254)
229.611
(22.969)
1.175.867
579.022
(173.633)
(743.698)
(280.278)
78.377

81.526
(2.511.024)
51.235
9.736
2.181.516
504.535
(142.788)
(683.457)
(138.056)
473.982

Causas das variações de caixa
Atividades Operacionais
Ativos financeiros avaliados a valor justo desde seu reconhecimento inicial
Pagamentos de compra
Recebimentos de juros
Recebimentos de amortização e vendas
Recebimentos de juros de empréstimos
Recebimentos de juros de outros créditos
Dividendos cobrados de participações em outras entidades
Pagamentos de juros de depósitos
Recebimentos/(pagamentos) líquidos por:
Ativos financeiros avaliados a valor justo mantidos para negociação
Ativos financeiros avaliados a custo amortizado
Empréstimos
Outros ativos líquidos
Outros créditos
Depósitos
Recebimentos de comissões
Pagamentos de comissões
Pagamentos de despesas operacionais
Pagamentos do Imposto de renda
Fluxo líquido de caixa gerado pelas Atividades Operacionais

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade



Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
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BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO FLUXO DE CAIXA
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais)


Atividades de investimento
Pagamentos de compras de imobilizado e diversos
Recebimentos de vendas de imobilizado e diversos
Fluxo líquido de caixa gerado por / (utilizado nas) Atividades de Investimento
Atividades de Financiamento
Financiamentos recebidos de entidades financeiras
Pagamento de juros de financiamentos recebidos de entidades financeiras
Emissão de debêntures líquida de pagamentos
Pagamentos de recompra de ações
Fluxo líquido de caixa gerado por Atividades de Financiamento
Aumento líquido de caixa

31/12/2013

31/12/2012 (*)

(249.476)
254.729
5.253

(26.010)
20.798
(5.212)

(89.922)
(9.145)
269.323
170.256
253.886

62.156
(9.024)
297.499
(164)
350.467
819.237

(*) Apresentados para fins comparativos.
(**) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2013 e 2012, conforme aplicável.
As notas de 1 a 47 são partes integrantes das presentes demonstrações contábeis consolidadas.

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 1: Informações gerais – Historia do Banco e suas controladas
Banco Patagonia S.A. (o “Banco” ou a “Entidade”) é uma sociedade anônima constituída na República
Argentina, que opera como banco universal e conta com uma rede de distribuição de cobertura nacional.
A Entidade é controlada pelo Banco do Brasil S.A.
A Entidade mantém participações nas seguintes sociedades controladas: Patagonia Inversora S.A.
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión (“Patagonia Inversora”), Patagonia Valores S.A.
Sociedad de Bolsa (“Patagonia Valores”), Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E e GPAT Compañía
Financiera S.A. (“GPAT C.F.S.A.”). As principais atividades destas subsidiárias, cuja informação se
apresenta consolidada, são:
–

Patagonia Inversora canaliza o negócio de administração de fundos de investimento. A
comercialização dos fundos é realizada exclusivamente através do Banco, que também opera
como sociedade depositária dos mesmos.
Patagonia Valores é uma corretora que efetua negociação de valores mobiliários no Mercado de
Valores de Buenos Aires (MERVAL), é acionista do MERVAL com uma ação, que lhe outorga a
capacidade para atuar na mencionada função. Patagonia Valores presta serviços ao Banco e
seus clientes, ampliando a oferta de produtos e participando ativamente em operações de
compra e venda de valores mobiliários como a colocação e posterior venda de garantias
financeiras e outros valores.

–

Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. é uma sociedade anônima uruguaia que se encontra
autorizada a operar na atividade de intermediação financeira no Uruguai entre não residentes
exclusivamente e em moeda diferente da uruguaia, sob a supervisão do Banco Central da
República Oriental do Uruguai.

–

GPAT CFSA é uma sociedade autorizada a operar como entidade financeira, especializada no
financiamento em mercados corporativo e varejo para a aquisição de automóveis novos tanto a
concessionárias -especialmente da rede General Motors da Argentina- quanto a clientes
particulares.

A partir de 20 de julho de 2007, as ações do Banco Patagonia S.A. têm oferta pública e cotizam na Bolsa
de Comercio de Buenos Aires (BCBA) e na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F BOVESPA). Em tal
sentido, as presentes demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as Normas Internacionais
de Informação Financeira (IFRS) são emitidas nos termos das normas da Comissão de Valores
Mobiliários de Brasil (CVM) aplicáveis aos emissores de valores mobiliários admitidos para negociação.
Em 27 de dezembro de 2012 foi promulgada a Lei n.º 26.831 de Mercado de Capitais, que dispõe a
alteração integral do atual regime de oferta pública (Lei n.º 17.811), com vigência a partir de 28 de janeiro
de 2013.

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Mais tarde, em 29 de julho de 2013, foi assinado o Decreto nº 1.023/13 do Poder Executivo Nacional, que
regulamentou parcialmente a referida lei, estabelecendo que a CNV será a autoridade de aplicação do
decreto, com poderes para baixar as normas complementares e esclarecimentos que forem necessários
para implementar as disposições do diploma legal.
Por último, em 09 de setembro de 2013, a CNV baixou a Resolução Geral n.º 622/13, que adéqua as
regras da CNV para os novos requerimentos, para garantir o normal desenvolvimento dos diferentes
agentes que intervêm no âmbito do Mercado de Capitais, visando alcançar o cumprimento e a
observância dos princípios expostos na nova Lei de Mercado de Capitais.
O patrimônio da Entidade em 31 de dezembro de 2013 ultrapassa o exigido pela CNV para operar sob as
categorias de agentes, para a que a Entidade requereu seu registro e em 31 de janeiro de 2014, a
Entidade apresentou junto à CNV a documentação exigida pela Resolução já referida, visando obter a
autorização para executar as seguintes funções:
-

Agente de Liquidação e Compensação e Agente de Negociação Integral.

-

Agente de Custódia de Produtos de Investimento Coletivo de Fundos Comuns de Investimento.

-

Fiduciário financeiro e não financeiro.

Na data de apresentação destas demonstrações financeiras, a CNV ainda não emitiu seu parecer, no
entanto, nos termos da Resolução Geral nº 622/13 da CNV, foi emitido o Critério Interpretativo CNV 57
onde é estabelecido que os Agentes de Mercado já inscritos ficarão automaticamente registrados junto à
CNV nessa condição, provisoriamente até dia 30 de junho de 2014. Portanto, a Entidade continuará a
operar nas condições presentes e observará as exigências estabelecidas na referida resolução.
De outro lado, a Gerência do Banco Patagonia S.A. e suas sociedades controladas efetua o
acompanhamento do escopo e do conteúdo da alteração mencionada nos parágrafos acima, para
identificar e determinar o eventual impacto sobre suas posições patrimonial e financeira, que porventura
devesse ser divulgada nas demonstrações financeiras referentes a períodos futuros.
Em 31 de março de 2014, o Conselho de Administração do Banco Patagonia S.A. aprovou a emissão
destas demonstrações financeiras consolidadas para fins de apresentação na CVM segundo mencionado
anteriormente.
Segundo as disposições legais em vigor, a Assembléia Geral de Acionistas a ser celebrada em 24 de
abril de 2014 deverá aprovar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Entidade em 31
de dezembro de 2013 emitidas sob normas locais e que foram aprovados pelo Conselho de
Administração em 6 de fevereiro de 2014 e apresentadas perante CNV e CVM em 7 de fevereiro de 2014
e perante o BCRA em 20 de fevereiro de 2014. Em decorrência do referido acima, estas demonstrações
contábeis consolidadas de acordo com os IFRS não serão consideradas pela mencionada Assembléia
Geral de Acionistas e somente poderiam ser alteradas como conseqüência do tratamento das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas levantadas sob normas locais acima citadas.

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Em opinião da Gerência e do Conselho de Administração da Entidade, as demonstrações contábeis
individuais e consolidadas levantadas sob normas locais acima citadas serão aprovadas pela Assembléia
Geral de Acionistas sem alterações.
NOTA 2: Capital Social
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a evolução e composição do Capital Social é a seguinte:

AÇÕES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS
VN $ por
Classe
Quantidade
ação

CAPITAL SOCIAL EMITIDO
Votos por
ação

Ordinárias Classe "A"

22.768.818

1

1

Ordinárias Classe "B"

696.495.919

1

1

Total em 1º de janeiro de 2013

719.264.737

Ordinárias Classe "A"
Ordinárias Classe "B"
Total em 31 de dezembro de
2013

Em circulação

Em carteira

Integralizado

8.179

-

8.179

250.138

43

250.181

258.317

43

258.360

22.768.818

1

1

8.179

-

8.179

696.495.919

1

1

250.138

43

250.181

258.317

43

258.360

719.264.737

AÇÕES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS
VN $ por
Classe
Quantidade
ação

CAPITAL SOCIAL EMITIDO
Votos por
ação

Em circulação

Em carteira

Integralizado

Ordinárias Classe "A"

22.768.818

1

1

9.463

-

9.463

Ordinárias Classe "B"

696.495.919

1

1

289.464

-

289.464

Total em 1º de janeiro de 2012

719.264.737

298.927

-

298.927

(50)
-

50
-

-

Programa de aquisição de ações
próprias ordinárias classe "B"
aprovado pelo Conselho de
Administração em 26 de março
de 2012 (2)
Ordinárias Classe "A"
Ordinárias Classe "B"
Total em 31 de dezembro de
2012

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade



-

1

1

22.768.818

1

1

9.463

-

9.463

696.495.919

1

1

289.414

50

289.464

298.877

50

298.927

719.264.737

Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Situação do Capital Social
Conforme o disposto pelo artigo 6 do Estatuto Social, as ações classe “A” e classe “B” outorgam direito a
um voto por ação e tem valor nominal de um peso cada uma.
As ações Classe “A” representam a participação da Província de Río Negro, ao tempo que as ações
Classe “B” representam a participação do capital privado.
Os acionistas classe “A” tem direito a eleger um diretor, contanto que a província de Río Negro retenha
ao menos uma ação. Estas ações classe “A” converter-se-ão automaticamente em ações classe “B” ao
serem transferidas para um titular que não seja a Província de Río Negro. Vale a pena mencionar que
não existem diferenças de direitos econômicos entre ambas as classes de ações.
Desde 12 de abril de 2011, o acionista controlador da Entidade é Banco do Brasil S.A., com participação
de 58,9633% sobre o total do capital social.
2. Programa de aquisição de ações próprias
Em 26 de março de 2012, o Conselho de Administração da Entidade resolveu implementar um plano de
recompra de ações próprias no mercado argentino, nos termos do artigo 68 da Lei 17.811 (adicionado
pelo Decreto 677/01) e das normas da CNV, por até um montante máximo de 1.240, com limite de
1.000.000 de ações ordinárias, escriturais, classe “B”, com direito a um voto e de valor nominal $ 1 por
ação.
Esse programa foi implementado como conseqüência do contexto macroeconômico internacional, onde a
volatilidade experimentada pelo mercado de capitais em geral, afetou desfavoravelmente o preço das
ações locais, inclusive da própria Entidade.
O preço a pagar pelas ações foi estabelecido em até o máximo de $ 3,4515 por ação e o prazo para
efetuar as aquisições foi de cento e oitenta dias corridos a partir de 27 de março de 2012.
Em 25 de setembro de 2012, o Conselho de Administração da Entidade decidiu, sob a subsistência dos
motivos que deram origem ao programa, estender sua vigência até 22 de março de 2013, data na que foi
cancelado.
O total de ações adquiridas pela Entidade sob o referido programa até seu vencimento foi de valores
nominais (Valor Nominal) 119.500, no montante de 142. A data limite para alienação das ações
adquiridas, de acordo com o estabelecido no Capítulo XXIII.11.14 das normas da CNV, é de três anos
contados da data de sua aquisição, salvo prorrogação que dispuser a Assembléia de Acionistas

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade
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BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

3. Opções de compra e venda de ações
Em 12 de abril de 2011, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações assinado entre Banco do
Brasil S.A. e o ex-grupo de acionistas controladores da Entidade (Vendedores), ambas as partes
celebraram um Acordo de Acionistas, mediante o qual, entre outros assuntos, outorgaram-se certas
opções de compra (call) e venda (put), exercitáveis a partir do terceiro aniversário dessa data, para a
aquisição por parte do Banco do Brasil S.A. das participações que os Vendedores manterão na Entidade,
ao preço de exercício equivalente ao preço em dólares estadunidenses por ação pago na Oferta de
Compra e Venda.
NOTA 3: Bases de apresentação das demonstrações financeiras e práticas contábeis aplicadas
3.1 Bases de apresentação
Informação comparativa
A Demonstração Consolidada de Posição Financeira apresenta-se em forma comparativa com 31 de
dezembro de 2013, enquanto a Demonstração Consolidada do Resultado, Demonstração Consolidada do
Resultado Abrangente, de Mutações do Patrimônio Líquido, de Fluxo de Caixa pelo exercício findo em 31
de dezembro de 2013, estão apresentados de forma comparativa com os de encerramento do exercício
anterior.
Valores expressos em milhares de reais
As demonstrações financeiras consolidadas estão apresentadas em milhares de reais, tendo sido
originalmente elaboradas na moeda funcional da Entidade e convertidas para reais utilizando as
seguintes taxas de câmbio $ 1: R$ 0,3592 em 31 de dezembro de 2013 e $ 1: R$ 0,4156 em 31 de
dezembro de 2012.
Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras consolidadas do Banco foram elaboradas de acordo com as NIIF. Essas
normas e interpretações foram adotadas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade
(IASB, segundo a sigla em inglês) e incluem:



(a) as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF);
(b) as Normas Internacionais de Contabilidade (NIC); e
(c) as Interpretações elaboradas pelo Comitê de Interpretações das Normas Internacionais de
Informação Financeira (CINIIF) ou o anterior Comitê de Interpretações de Normas (CIN).

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas sobre a base dos valores históricos,
exceto para ativos financeiros avaliados a valor justo mantidos para negociação, ativos financeiros
avaliados a valor justo desde seu reconhecimento inicial e instrumentos financeiros derivativos, os quais
foram mensurados a seu valor justo.
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As práticas contábeis adotadas são consistentes com as aplicadas nas Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2012, exceto que a Entidade adotou os novos NIIF e as NIC revisadas que são
obrigatórias. A adoção destas novas normas não teve um efeito significativo nas demonstrações
financeiras comparativas. As normas adotadas a partir deste exercício são apresentadas abaixo:




NIC 1 (revisada) "Apresentação de Demonstrações Financeiras": tendo vigência obrigatória
para períodos iniciados a partir de 01 de julho de 2012, introduz melhoras para alinhar a
apresentação de itens da Demonstração do Resultado com as USGAAP.



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



NIC 27 (revisada) "Demonstrações financeiras individuais": tendo vigência obrigatória para
períodos anuais que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013, esse NIIF inclui os
requerimentos de contabilidade e divulgações para investimentos em subsidiárias,
empreendimentos conjuntos e ligadas, quando uma entidade escolher a apresentação de
demonstrações financeiras individuais, ou quando estiver obrigada pelas regulamentações
locais. A norma exige que as Entidades preparem demonstrações financeiras individuais
quando possuem investimentos ao custo ou de acordo com o NIIF 9 "Instrumentos
Financeiros".



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



NIIF 7 (Revisada) "Instrumentos Financeiros: Evidenciação": em vigor para períodos anuais
que se iniciem em 01 de janeiro de 2013, modifica o alcance da norma excluindo as operações
referidas na NIIF 10 "Demonstrações Financeiras Consolidadas".



NIIF 9 (Revisada) "Instrumentos Financeiros”: com data de vigência obrigatória ainda não
estabelecida, permite utilizar a versão da norma que estiver publicada no momento da
aplicação. Acrescenta um capítulo sobre contabilidade de cobertura e altera o IFRS 7
“Instrumentos Financeiros: Divulgações”, com a mesma vigência para sua aplicação.



NIIF 10 "Demonstrações Financeiras Consolidadas": tendo vigência obrigatória para períodos
anuais que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013, substitui os requerimentos da
Interpretação desenvolvida pelo CIN 12 "Consolidação – Demonstrações com Propósito
Específico" e da NIC 27 "Demonstrações Financeiras consolidadas e individuais”. Esse NIIF
estabelece o controle como base da consolidação e fornece uma nova definição de controle.
Além do mais, estabelece a maneira de aplicar o princípio de controle para identificar se um
investidor controla uma entidade e, por isso, deve consolidá-la.
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NIIF 11 "Operações conjuntas": tendo sua vigência obrigatória para períodos anuais que
iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013, dá primazia à essência do acordo, com ênfase nos
direitos e obrigações que surgem dele, nem tanto à sua forma legal. A norma soluciona
inconsistências no registro contábil dos acordos, estabelecendo os princípios aplicáveis ao
registro dos acordos conjuntos.



NIIF 12 "Informações a serem divulgadas sobre participações em outras sociedades": tendo
sua vigência obrigatória para períodos anuais que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013, o
IASB publica norma integral de requerimentos de informações divulgadas que será aplicada a
entidades que detenham participação em subsidiária, empreendimento conjunto, ligada ou
entidade estruturada não consolidada.



NIIF 13 "Mensuração de valor justo": tendo vigência obrigatória para períodos anuais que
iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013, estabelece o valor justo e as normas para a
mensuração de valor justo e as informações a serem divulgadas a respeito deles.



CINIIF 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 contabilizar as despesas de
remoção de resíduos, o reconhecimento de um ativo e a maneira de mensuração desse ativo.



Melhorias nas NIIF: em maio de 2012, o IASB publicou melhorias no NIIF 1 "Adoção Inicial das
Normas Internacionais de Contabilidade", NIC 1 "Apresentação das Demonstrações
Financeiras", NIC 16 "Ativo Imobilizado", NIC 32 "Instrumentos Financeiros: Apresentação" e
NIC 34 "Relatórios Financeiros Intermediários", em vigor para os períodos com início em 01 de
janeiro de 2013. O projeto de melhorias é um projeto anual que fornece um mecanismo para
introduzir alterações necessárias, mas não urgentes ou importantes.

Bases de consolidação
Subsidiárias:
Subsidiária é toda entidade (inclusive as entidades de propósito específico, se corresponder) sob
o controle da Entidade; ou seja, o Banco Patagonia será controlador de uma subsidiária quando é
exposto, ou tenha direito, a lucro variável oriundo de sua participação na subsidiária, e a
capacidade de influir nesse lucro através de seu poder sobre ela. Nos termos acima, controlará
uma subsidiária exclusivamente quando reunir todos os elementos seguintes:
a) Poder sobre a subsidiária, que tem relação com os direitos existentes que lhe asseguram a
capacidade presente de dirigir as atividades relevantes, sendo essas as que afetam de
maneira significativa o lucro da subsidiária;
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b) Exposição, ou direito, a lucro variável oriundo de sua participação na subsidiária;
c) Capacidade de utilizar seu poder sobre a subsidiária para influir no valor do lucro do investidor;
Isto se observa geralmente por uma participação acionária de mais da metade das ações com
direto a voto.
As subsidiarias são totalmente consolidadas desde a data do controle efetivo e deixam de ser
consolidadas a partir da data em que cessa esse controle. As demonstrações financeiras
consolidadas incluem os ativos, passivos, receitas e despesas do Banco Patagonia S.A. e suas
subsidiárias. As transações entre as companhias consolidadas são devidamente eliminadas.
As demonstrações financeiras das subsidiárias foram elaboradas nas mesmas datas e
exercícios contábeis que Banco Patagonia S.A., utilizando de maneira uniforme políticas
contábeis consistentes com as aplicadas por este último.
Participação minoritária:
As participações dos minoritários representam a parcela do resultado e do patrimônio líquido que
não pertencem, direta ou indiretamente, ao Banco e nestas Demonstrações Financeiras se
apresentam como uma linha separada na Demonstração Consolidada do Resultado, de Posição
Financeira e de Mutações do Patrimônio Líquido.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012; a Entidade consolidou suas demonstrações financeiras com as
demonstrações financeiras das seguintes sociedades:

Ações
Sociedade

Porcentagem em
Capital
Total

Votos
Possíveis

Classe

Quantidade

Patagonia Valores S.A. Sociedad de Bolsa

Ordinária

13.862.667

99,99%

99,99%

Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente
Fondos Comunes de Inversión

Ordinária

13.317.237

99,99%

99,99%

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

Ordinária

50.000

100,00%

100,00%

GPAT Compañía Financiera S.A.

Ordinária

86.837.083

99,00%

99,00%

O Conselho de Administração de Banco Patagonia S.A. considera que não existem outras sociedades
nem entidades de propósito específico que devam ser incluídas nas Demonstrações Financeiras
Consolidadas em 31 de dezembro de 2013 e 2012.
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O Banco considera o peso argentino ($) como sua moeda funcional e para fins de atendimento à CVM
480, a moeda de apresentação foi definida como o real (R$). 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 o seguinte método:
a) Os ativos e passivos foram convertidos pela taxa de câmbio de referência do Banco Central do
Brasil vigente na data do respectivo balanço;
b) Os resultados correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 foram
convertidos em reais mensalmente, utilizando-se a média mensal da taxa de câmbio de
referência do Banco Central do Brasil; e
c) As diferenças de câmbio geradas com base na conversão foram reconhecidas diretamente no
Patrimônio líquido e registradas na Demonstração Consolidada do Resultado sob o nome
“Reserva por diferenças de conversão”.
Os totais do ativo, passivo, patrimônio líquido e resultados do Banco Patagonia S.A. e de cada uma de
suas subsidiarias em 31 de dezembro de 2013 e 2012, estão apresentados a seguir:

Patagonia
Inversora S.A.
GPAT
Patagonia
Banco
Sociedade
Companhía
Valores S.A.
Patagonia
Banco
Gerente de Financeira S.A.
Patagonia S.A. Sociedade
(Uruguay)
Fundos
S.A.I.F.E.
de Bolsa
Comuns de
Investimento

Em 31/12/2013

Ativo

10.983.435

8.539

23.362

775.517

226.683

Eliminações

Banco
Patagonia
S.A.
Consolidado

(249.513) 11.768.023

Passivo

9.110.659

935

12.652

619.253

199.999

(54.234)

9.889.264

Patrimônio Líquido
Resultado Líquido do
Exercício – Lucro /
(Perda)

1.872.776

7.604

10.710

156.264

26.684

(195.279)

1.878.759

628.104

598

3.971

41.405

(7.164)

(40.549)

626.365
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Patagonia
Inversora S.A.
GPAT
Patagonia
Banco
Sociedade
Companhía
Banco
Valores S.A.
Patagonia
Gerente de Financeira S.A.
(Uruguay)
Patagonia S.A. Sociedade
Fundos
de Bolsa
S.A.I.F.E.
Comuns de
Investimento

Em 31/12/2012

Ativo

10.234.735

8.976

14.998

665.158

178.814

Eliminações

Banco
Patagonia
S.A.
Consolidado

(227.502) 10.875.179

Passivo

8.760.313

870

1.634

527.096

155.008

(50.661)

9.394.260

Patrimônio Líquido
Resultado Líquido do
Exercício – Lucro /
(Perda)

1.474.422

8.106

13.364

138.062

23.806

(176.841)

1.480.919

399.915

1.004

3.828

42.194

(2.932)

(41.508)

402.501

3.2 Critérios de valorização e estimativas contábeis significativos



A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue, em certos casos,
estimativas para determinar os valores contábeis de ativos, passivos e resultados, bem como a
divulgação dos mesmos, em cada data de apresentação da informação contábil.
Os registros efetuados se baseiam na melhor estimativa da probabilidade de ocorrência de diferentes
eventos futuros e, portanto, a quantia final pode diferir destas estimativas, as quais podem ter um impacto
positivo ou negativo em exercícios futuros. As estimativas mais significativas compreendidas nestas
demonstrações financeiras consolidadas se relacionam com a estimativa da provisão por risco de
inadimplência de empréstimos e contas a receber, a valorização dos instrumentos financeiros, as
provisões para riscos diversos, a vida útil do imobilizado e diversos, a despesa por imposto de renda e o
programa de fidelização de clientes.
Abaixo descrevemos os principais critérios de valorização e divulgação observados para a preparação
das presentes demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2013 e 2012:
a) Reconhecimento de receitas e despesas:
a.1) Receitas e despesas de juros e equivalentes
As receitas e despesas de juros e conceitos equivalentes são reconhecidos
contabilmente em função de seu período de apuração, aplicando o método de juros
efetivos, utilizando a taxa que permite descontar os fluxos de caixa futuros estimados
a pagar ou receber durante a vida do instrumento ou um período menor, se apropriado,
igualando o valor líquido em livros do ativo ou passivo financeiro. Os juros gerados
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pelos ativos financeiros mensurados ao valor justo mantidos para negociação e os
mensurados ao valor justo desde seu reconhecimento inicial são reconhecidos
contabilmente nas contas “Resultados por ativos financeiros mensurados ao valor justo
mantidos para negociação” e “Resultados por ativos financeiros mensurados ao seu
valor justo desde seu reconhecimento inicial", respectivamente.
As receitas de juros incluem os rendimentos sobre os investimentos de renda fixa e os
valores negociáveis, assim como o desconto e o prêmio sobre os instrumentos
financeiros.
Os dividendos são reconhecidos no momento em que são declarados.
a.2) Comissões por empréstimos
As comissões cobradas e os custos diretos adicionais relacionados com os
financiamentos são diferidos e reconhecidos ajustando a taxa de juros efetiva das
mesmas.
a.3) Comissões por serviços, honorários e conceitos similares:
As receitas e despesas de comissões de serviços, despesas de honorários e outros
conceitos similares são reconhecidos contabilmente conforme são apurados.
a.4) Receita e despesas não financeiras:
São reconhecidas contabilmente com base na sua apropriação mensal.
b) Instrumentos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração posterior:
As compras ou vendas de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do
prazo geralmente estabelecido pelas regulamentações ou condições de mercado são
registradas na data de negociação da operação, o que significa, na data em que a Entidade
se compromete a comprar ou vender o ativo.
No reconhecimento inicial, os ativos ou passivos financeiros foram registrados pelos seus
valores justos. Aqueles ativos ou passivos financeiros que não se contabilizam pelo seu
valor justo com mudanças em resultados, foram registrados pelo valor justo ajustado pelos
custos de transação que foram diretamente atribuíveis à compra ou emissão dos mesmos.
A Entidade aplica antecipadamente desde o exercício 2010 a IFRS 9, "Instrumentos
Financeiros", e avalia seus instrumentos financeiros levando em conta o modelo de negócio
da Entidade para gerenciar seus ativos financeiros e as características deles. Assim sendo, a
Entidade mensura seus ativos financeiros ao valor justo, excetuando os que cumprem com
as duas condições seguintes e, portanto, são mensurados pelo seu custo amortizado:
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I)

São mantidos no modelo de negócio que visa manter ativos financeiros a fim de
receber fluxos de caixa contratuais.

II) Os termos contratuais do ativo financeiro dão direito, em datas específicas, aos
fluxos de caixa que são apenas pagos pelo principal e os juros sobre o valor do
principal pendente.
b.1) Ativos financeiros mensurados ao valor justo com mudanças em resultados:
Esta categoria apresenta duas subcategorias: ativos financeiros mantidos para
negociação e ativos financeiros mensurados ao valor justo desde seu reconhecimento
inicial.
Um ativo financeiro é classificado como um ativo financeiro adquirido para negociação se
é um derivado financeiro, um instrumento financeiro adquirido com o propósito de vendêlo 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 evidencia
de um padrão recente de recebimento de rendimentos a curto prazo.
Por outra parte, em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a Entidade incluiu na subcategoria
de ativos financeiros mensurados ao valor justo desde seu reconhecimento inicial, os
instrumentos financeiros emitidos pelo BCRA visando reduzir diferenças contábeis que
poderiam ser geradas pela aplicação de outros métodos de avaliação.
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo com alterações em resultados são
registrados na Demonstração Consolidada da Posição Financeira ou Demonstração
Consolidada da Posição Financeira, se aplicável, a valor justo. As alterações no valor
justo e os juros apurados são registrados na correspondente Demonstração Consolidada
do Resultado, na conta “Resultados por ativos financeiros mensurados ao valor justo
mantidos para negociação” e “Resultados por ativos financeiros mensurados ao valor
justo desde seu reconhecimento inicial”, se aplicável.
O valor estimado de mercado dos investimentos mensurados ao valor justo foi calculado
utilizando as cotações vigentes no encerramento do cada exercício, em mercados ativos
(Mercado de Valores ou Mercado Aberto Eletrônico), se representativas. Quando não
houver negociações em um mercado ativo, devem ser utilizadas técnicas de mensuração
que incluam a utilização de operações de mercado realizadas em condições de
independência mutua,entre partes interessadas e devidamente informadas, sempre que
estiveram disponíveis, assim como referencias ao valor justo atual de outro instrumento
que foi substancialmente similar, ou então a analise de fluxos de caixa descontados.
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b.2) Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Representam ativos financeiros mantidos para obter fluxos de caixa contratuais. Após
seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros avaliados pelo custo amortizado são
avaliados pelo custo amortizado, usando o método do juro efetivo (ver Nota 3.2.a.1)).
Para esse fim, os juros são a contraprestação pelo valor temporal do dinheiro e pelo risco
de crédito associado com o montante do capital, pendente durante um período de tempo
concreto.
São reconhecidos no Estado Consolidado de Resultados, na conta
“Resultados por ativos financeiros avaliados a custo amortizado”.
b.3) Empréstimos e contas a receber


São ativos financeiros não derivativos que a Entidade mantém no modelo de negócio que
visa receber fluxos de caixa contratuais, com termos contratuais que dão direito, em
datas específicas, a fluxos de caixa que são apenas os pagamentos pelo principal e juros
sobre o valor do principal pendente.
Posteriormente ao reconhecimento inicial, os empréstimos e contas a receber são
mensurados ao custo amortizado usando o método de juros efetivo (vide nota 3, 2.a.1),
menos a provisão para devedores duvidosos. O custo amortizado é calculado
considerando qualquer desconto ou prêmio incorrido na aquisição e comissões e custos,
que são uma parte integral da taxa de juros efetiva. As perdas originadas pela perda de
valor são incluídas na correspondente Demonstração Consolidada do Resultado, nas
contas “Perdas líquidas por inadimplência de empréstimos e "Perda por inadimplência de
outros créditos e provisões para riscos diversos”. Os detalhes das movimentações são
expostos nas notas 23 e 24, respectivamente.
Os empréstimos e contas a receber são registrados quando se realiza o desembolso dos
recursos para os clientes. As garantias concedidas e responsabilidades eventuais se
registram em notas as Demonstrações Financeiras Consolidadas, (fora das
Demonstrações Financeiras Consolidadas) quando se emitem os documentos que
suportam estas facilidades de crédito e são inicialmente reconhecidas a valor justo da
comissão recebida, na conta “Outros passivos” das Demonstrações Financeiras
Consolidadas. Posteriormente ao reconhecimento inicial, o passivo por cada garantia é
registrado pelo maior valor entre a comissão amortizada e a melhor estimativa de
despesa requerida para cancelar qualquer obrigação financeira que surja como resultado
da garantia financeira.
Qualquer aumento no passivo relacionado a uma garantia financeira é incluído na
Demonstração Consolidada dos Resultados. A comissão a receber é reconhecida na
conta “Receitas por comissões” da Demonstração Consolidada dos Resultados, com
base de sua amortização linear durante a vigência da garantia financeira outorgada.
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A Entidade considera como renegociados ou reestruturados aqueles financiamentos que
alteram suas condições de pagamento. Isto pode incluir a extensão dos prazos de
pagamento e acordar novas condições de empréstimos. Uma vez que as condições
foram renegociadas, o empréstimo já não se considera como uma obrigação vencida no
caso de ter sido. A Administração continuamente revisa os empréstimos renegociados e
reestruturados para assegurar que todas as condições sejam observadas e que seja
provável receber os pagamentos futuros.
A provisão para devedores duvidosos de empréstimos e outros créditos se estabelece
caso exista evidencia objetiva que a Entidade não poderá cobrar a totalidade do
financiamento de acordo com os termos contratuais originais. Esta provisão é
determinada sobre a base das classificações de risco designadas e levando em
consideração as garantias recebidas. (Vide maiores detalhes nas notas 3.2 e1) e 42).
b.4) Arrendamento (Leasing) financeiro:
A Entidade concede empréstimos através de arrendamentos financeiros reconhecendo o
valor atual dos pagamentos de arrendamento como um ativo. A diferença entre o valor
total a cobrar e o valor presente do financiamento é reconhecido como juros a apropriar.
Este receita é reconhecida durante o prazo do arrendamento utilizando o método de juros
efetivo (vide nota 3.2.1.1), o qual reflete uma taxa de retorno constante.
b.5) Passivos financeiros:
Depois do reconhecimento inicial, todos os passivos financeiros são mensurados ao
custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva, (conforme mencionado na
nota 3.2.a.1), com exceção dos instrumentos derivativos que em 31 de dezembro de
2013 foram avaliados pelo valor justo (vide nota 22).
c) Baixa e reclassificação de ativos e passivos financeiros:
Ativos financeiros:
Um ativo financeiro (ou, quando for aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou uma parte
de um grupo de ativos financeiros equivalentes) é baixado quando: (i) os direitos de receber
os fluxos de caixa de um ativo terminaram; ou (ii) a Entidade transferiu seus direitos a
receber os fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar a totalidade dos
fluxos de caixa recebidos imediatamente para uma terceira parte; ou (iii) a Entidade transferiu
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo ou, embora não ter transferido nem
retido substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, transferiu seu controle.
A reclassificação dos ativos financeiros é efetuada de maneira prospectiva desde a data da
reclassificação, não correspondendo a re-expressão dos ganhos, perdas ou juros
anteriormente reconhecidos.
Se um ativo financeiro é reclassificado para mensurá-lo ao valor justo, o valor justo é
determinado na data da reclassificação. Qualquer ganho ou perda que surgir por diferenças
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entre o valor contábil anterior e o valor justo é reconhecido nos resultados. Ao invés, se o
ativo é reclassificado para mensurá-lo ao custo amortizado, o valor justo na data da
reclassificação será o novo valor contábil.
Passivos financeiros:
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação de pagamento se extingue, cancela ou
expira. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo tomador
em condições significativamente diferentes, ou as condições são modificadas de forma
substancial, esta substituição ou modificação se trata como uma baixa do passivo original e o
reconhecimento de um novo passivo, reconhecendo a diferença entre ambos nos resultados
exercício.
d) Compensação de instrumentos financeiros:
Os ativos e passivos financeiros se compensam e o valor líquido está apresentado na
Demonstração Consolidada de Posição Financeira quando se tem o direito legal de
compensá-los e a Administração tem a intenção de cancelá-los sobre uma base líquida ou de
realizar o ativo e cancelar o passivo simultaneamente.
e) Deterioração dos ativos financeiros:
A Entidade avalia, na data das demonstrações financeiras se existe evidência objetiva de
que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros se encontrem deteriorados. Um
ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros se deterioram e geram perdas somente se
existem evidências objetivas de deterioração, como resultado de um ou mais eventos
posteriores ao reconhecimento inicial do ativo (um evento de perda incidente) e quando este
evento de perda que tem um impacto sobre o fluxo de caixa projetado do ativo financeiro ou
grupo de ativos financeiros pode ser estimado de maneira confiável. Esta evidência de
deterioração pode incluir indícios de dificuldades financeiras importantes do devedor ou
grupo de devedores, descumprindo ou atrasando os pagamentos de principal ou juros,
probabilidade de reestruturação a falência da empresa ou outra reorganização empresarial
na que se demonstre que existirá uma redução nos fluxos futuros estimados, como
mudanças em circunstancias ou condições econômicas que tem correlação em descumprir
os pagamentos.
O critério utilizado por cada categoria de ativos financeiros está
demonstrado abaixo:
e.1) Empréstimos e contas a receber:
Para os empréstimos e contas a receber que são valorizados pelo custo amortizado, a
Entidade primeiro avalia individualmente se existe evidência objetiva de deterioração para
os financiamentos que são individualmente significativos, ou coletivamente para os que
não são individualmente significativos. Se a Entidade determina que não existe evidência
objetiva de deterioração para um ativo financeiro individualmente avaliado, seja
significativo ou não, inclui o ativo num grupo de ativos financeiros com características
similares de risco de crédito e os avaliados coletivamente. Os ativos que são
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individualmente avaliados por deterioração, e pelos quais uma perda por deterioração é,
ou continua sendo reconhecida, não são incluídos na avaliação coletiva por deterioração.
Se há evidencia objetiva de que haja incorrido em uma perda por deterioração, o valor da
perda é quantificado como a diferença entre o valor do ativo contábil e o valor presente
dos fluxos de caixa futuros estimados. O valor contábil destes ativos é reduzido através
de uma conta de provisão e o valor da perda é reconhecido na Demonstração
Consolidada do Resultado. A receita por juros continua sendo reconhecida sobre o saldo
reduzido baseado na taxa de juros efetiva original do ativo. Se em um exercício posterior,
o valor estimado da perda por deterioração deterioração aumenta ou diminui devido a um
evento que ocorreu depois que a deterioração é reconhecida, a perda por deterioração
previamente reconhecida é acrescentada ou reduzida ajustando a conta de provisão. Se
um ativo que se encontra deteriorado é recuperado posteriormente, a recuperação é
destinada à provisão por risco de inadimplência de empréstimos e outros créditos. Se um
ativo que foi afetado é recuperado posteriormente, a recuperação é reconhecida na
Demonstração Consolidada do Resultado, na conta “Perdas por inadimplência líquida por
empréstimos”.
Para o cálculo do valor presente os fluxos futuros de caixa estimados são descontados à
taxa de juros efetiva original do ativo. Se um empréstimo tem uma taxa de juros variável,
a taxa de desconto será a taxa de juros efetiva atual. O cálculo do valor presente dos
fluxos futuros de caixa estimados de um ativo financeiro com garantia reflete os fluxos de
caixa que podem resultar da venda das garantias, menos o custo de obtê-las e vendê-las,
sem importar se a venda das garantias é provável ou não.
Com o propósito da avaliação coletiva da deterioração, os ativos financeiros são
agrupados baseados no sistema de qualificação de risco da Entidade, que considera sua
experiência histórica com base na informação estatística, tipo de garantia, situação de
atraso e outros fatores relevantes.
Os fluxos futuros de caixa de um grupo de ativos financeiros que são coletivamente
avaliados por deterioração são estimados com base na experiência de perda histórica
para ativos com características de risco de crédito similares neste grupo. A experiência
de perda histórica é ajustada com base na informação observável atual que reflete os
efeitos das condições atuais que não afetaram os anos nos quais se baseia a informação
de perda histórica e retirando os efeitos e condições que não existem atualmente. A
metodologia e as premissas usadas para estimar os fluxos futuros de caixa são revisadas
periodicamente para reduzir qualquer diferença entre a perda estimada e a experiência
de perda real.
e.2) Empréstimos e contas a receber refinanciados:
Dentro da carteira de financiamentos do Banco se incluem operações renegociadas
através de: a) novos acordos onde se redefinem condições do cronograma original de
pagamentos; ou b) através da incorporação de Debêntures emitidas pelos devedores.
Para considerar a deterioração destes ativos, a avaliação destes financiamentos se
realiza com base no valor atual dos fluxos futuros de caixa descontados segundo a taxa
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de juros efetiva do empréstimo original.
Caso existam melhoras de crédito evidenciadas por devedores deteriorados em
exercícios anteriores, a perda por inadimplência reconhecida previamente é revertida
mediante o ajuste da provisão por risco de inadimplência utilizada. Esta recuperação não
gera um valor em excesso do custo amortizado que seria reconhecido na data de
reversão se não tivesse sido contabilizada a perda por deterioração do valor (Vide Nota
23).
f)

Ativos e passivos em moeda estrangeira:
A Entidade considera o Peso argentino ($) como sua moeda funcional e de apresentação.
Os ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, basicamente em dólares
norte-americanos, foram avaliados segundo a taxa de cambio de referencia do BCRA,
vigente para o dólar norte-americano no encerramento das operações do último dia útil
do exercício. Adicionalmente, os ativos e passivos discriminados em outras moedas
estrangeiras foram convertidos aos tipos de operações compromissadas publicados pelo
BCRA. As diferenças de câmbio foram contabilizadas nos resultados de cada exercício.

g) Disponível e saldos no BCRA e saldos em outras entidades financeiras:
Foram avaliados por seu valor nominal mais os juros apropriados ao final do exercício.
Os juros apropriados foram registrados nos resultados de cada exercício.
h) Compras e vendas com acordos de retrocessão (Operações Compromissadas):
As compras (vendas) de instrumentos financeiros com o compromisso de sua
retrocessão não opcional a um preço determinado (Operações Compromissadas) são
registradas na Demonstração Consolidada de Posição Financeira, como um
financiamento outorgado (recebido) em função da natureza do correspondente devedor
(credor), nas contas “Empréstimos” e “Financiamentos recebidos de entidades
financeiras".
A diferença entre os preços de compra e venda destes instrumentos se registra como
juros que são apropriados durante a vigência das operações, usando o método de juros
efetivos.
i)

Instrumentos financeiros derivativos
i.1) Operações a termo sem entrega de subjacente: inclui as operações concordadas de
compras e vendas a termo de moeda estrangeira e taxa BADLAR sem entrega do
ativo subjacente negociado. Estas operações estão avaliadas ao valor justo dos
contratos e são efetuadas pela Entidade com o objetivo de intermediação por conta
própria. O resultado gerado é registrado nos resultados de cada exercício.
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i.2) Operações de troca de taxas de juros: inclui contratos com o BCRA e outras
Entidades Financeiras e se encontram avaliadas pelo valor justo determinado através
do valor atual das diferenças entre os fluxos futuros de juros determinados pela
aplicação das taxas de juros fixas e variáveis sobre os valores nocionais dos
contratos. Os resultados gerados são registrados nos resultados de cada exercício.
j)

Ativos não circulantes mantidos para a venda:
A Entidade classifica nesta categoria, ativos não circulantes cujo valor contábil será
recuperado principalmente através de sua venda, que estavam disponíveis para venda
imediata em suas condições atuais e pelos que a Administração assumiu o compromisso,
por meio de plano ativo, de negociá-los a preço razoável. Por tanto, as vendas são
classificadas como altamente prováveis e esperando que sejam completadas no ano
seguinte à data de classificação.
Em 31 de dezembro de 2013, foi realizada a venda dos imóveis e foram baixados das
contas da Entidade, ao mesmo tempo que foi registrada a receita sob "Outras receitas
operacionais".

k) Imobilizado e diversos:
Estes bens se encontram registrados ao custo histórico de aquisição, menos as
correspondentes depreciações acumuladas e a deterioração, se aplicável. O custo
histórico de aquisição inclui as despesas que são diretamente atribuíveis à aquisição dos
ativos. Os custos de manutenção e reparação se registram no resultado, toda renovação
e melhoria significativa é ativada unicamente quando é provável que se produzam
benefícios econômicos futuros que excedam o rendimento originalmente avaliado para o
ativo.
A depreciação dos bens é calculada proporcionalmente aos meses estimados de vida
útil, depreciando-se em forma completa no mês de registro dos bens e não se
depreciando no mês da baixa. Assim mesmo, pelo menos em cada data de
encerramento do exercício, se revisa vida útil estimada do imobilizado e diversos,
visando detectar mudanças significativas nas mesmas que ocorrendo se ajustarão
mediante a correspondente correção da despesa por depreciações do imobilizado de uso
e diversos.
O valor residual do imobilizado de uso e diversos, considerados em seu conjunto, não
supera seu valor recuperável.
l)

Deterioração de ativos não financeiros:
A Entidade avalia, pelo menos em cada data de encerramento de exercício, se existem
eventos ou mudanças nas circunstancias que indiquem que o valor dos ativos pode se
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deteriorar ou se existem indícios que um ativo não financeiro pode estar deteriorado. Se
existe algum indicio ou quando uma prova anual de deterioração é requerida para um
ativo, a Entidade efetua uma estimativa do valor recuperável do mesmo. Em caso que o
valor contábil de um ativo (ou unidade geradora de caixa) seja maior que o seu valor
recuperável, o ativo (ou unidade geradora de caixa) se considera deteriorado e o saldo é
reduzido a seu valor recuperável.
Para os ativos não financeiros se efetua uma avaliação em cada data de apresentação
das demonstrações financeiras consolidadas a respeito da existência de indicadores de
que a perda por deterioração reconhecida anteriormente, possa já ou não existir ou
possa se ter reduzido. Uma perda por deterioração reconhecida previamente é revertida
somente se houver ocorrido uma mudança nas estimativas utilizadas para determinar o
valor recuperável do ativo desde que se reconheceu a última perda por deterioração. Se
esse for o caso, o valor em livros do ativo é aumentado até seu valor recuperável.
O Banco realizou estas projeções e, em virtude de que o valor recuperável dos ativos
(valor de uso) supera o seu valor contábil, determinou-se que não deverá reconhecer
ajuste por deterioração de valor.
m) Provisões para riscos diversos:
A Entidade reconhece a provisão quando e somente quando existem as seguintes
circunstâncias: a) a Entidade tem uma obrigação presente, como resultado de um
sucesso passado; b) é provável (em outras palavras, existe maior possibilidade que se
apresente do que o contrário) que a Entidade tenha que desprender-se de recursos para
cancelar a obrigação; e c) pode estimar-se de maneira confiável o valor da dívida
correspondente.
Para determinar o saldo das provisões para riscos diversos, se consideraram os riscos e
as incertezas existentes tendo em conta a opinião dos assessores legais externos e
internos da Entidade. Com base na analise efetuada, se registrou como provisão o valor
correspondente à melhor estimativa do provável desembolso necessário para cancelar a
obrigação presente na data de encerramento do exercício.
As provisões registradas pela Entidade são objeto de revisão na data de encerramento
do exercício e ajustadas para refletir em cada momento a melhor estimativa disponível.
Adicionalmente, as provisões são registradas com designação específica, com o objetivo
de que sejam utilizadas para cobrir unicamente os desembolsos para os que foram
originalmente reconhecidas.
No caso em que: a) uma obrigação for possível, ou b) não for provável que a Entidade
deva fazer um desembolso de recursos, ou c) o montante da obrigação não for factível
de ser mensurado de forma confiável, o passivo contingente não será reconhecido e
divulgado em notas. No entanto, quando a probabilidade de desembolso for remota, não
se efetuará a divulgação.
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n) Imposto de renda:
O imposto de renda é calculado com base nas demonstrações contábeis separadas de
Banco Patagonia S.A. e de cada uma de suas subsidiárias.
O imposto de renda diferido reflete os efeitos das diferenças temporárias entre os saldos
de ativos e passivos para fins contábeis e os determinados para fins tributários. Os ativos
e passivos são calculados utilizando a taxa de imposto que se espera aplicar ao lucro
tributável nos anos em que estas diferenças se recuperem ou eliminem. A medição dos
ativos e passivos diferidos reflete as conseqüências tributárias derivadas de forma na que
Banco Patagonia S.A. e suas subsidiárias esperam recuperar ou liquidar o valor de seus
ativos e passivos na data de encerramento do exercício.
Os ativos e passivos diferidos são reconhecidos sem considerar o momento em que se
estima que as diferenças temporárias se revertam. Os ativos diferidos são reconhecidos
quando é provável que existam benefícios tributários futuros suficientes para que o ativo
diferido possa ser aplicado.
o) Lucro por ação:
O lucro básico e diluído por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos
acionistas de Banco Patagonia S.A. pela média ponderada das ações ordinárias em
circulação durante o exercício. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e
2012, o Banco Patagonia S.A. não mantém instrumentos financeiros com efeito diluente;
logo, o lucro básico e diluído por ação é o mesmo.
p) Informação por segmentos:
A Entidade considera um segmento de negócio o grupo de ativos e operações
comprometidos em proporcionar serviços que estejam sujeitos a riscos e retornos que
são diferentes aos de outros segmentos de negócio. Para aqueles segmentos existe
informação financeira disponível, que é avaliada periodicamente pelos responsáveis das
principais decisões operacionais relacionadas com a alocação de recursos e avaliação de
rendimento (Vide nota 4).
q) Atividades fiduciárias e de gestão de investimentos:
A Entidade proporciona serviços de custódia, administração, gerenciamento de
investimentos e assessoramento a terceiros que geram a retenção ou colocação de
ativos em nome deles. Estes ativos e os resultados sobre os mesmos são excluídos das
demonstrações financeiras consolidadas ou nas demonstrações financeiras
consolidadas, conforme aplicável, pois não são ativos da Entidade (Vide nota 43 e 44).
As comissões geradas por estas atividades são incluídas na conta “Receitas por
comissões" da Demonstração Consolidada do Resultado de período intermediário
correspondente.
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r)

Programa de fidelização de clientes
A Entidade possui um programa de fidelização de clientes que consiste no acúmulo de
pontos através de consumos efetuados com cartões de crédito e/ou débito. Eles poderão
ser trocados por produtos a serem fornecidos pela Entidade.
Na data de encerramento do cada exercício, a Entidade mede os prêmios a conceder
como um componente identificável da operação principal, cujo valor justo, isto é o
montante em que o prêmio poderia ser vendido de forma separada, encontra-se
contabilizado no item “Outros passivos – Programa de fidelização de clientes” (Vide nota
31).

3.3 Novos pronunciamentos
O Banco decidiu não adotar de maneira antecipada as seguintes normas e interpretações que
foram emitidas, porém não são efetivas em 31 de dezembro de 2013:




NIC 32 (revisada) " Instrumentos Financeiros - apresentação": tendo vigência obrigatória
para períodos anuais iniciados em 01 de janeiro de 2014, modifica o alcance da norma
excluindo também as operações alcançadas pela NIIF 10 "Demonstrações Financeiras
Consolidadas".



Entidades de Investimento – Modificações a NIIF 10 ”Demonstrações Financeiras
Consolidadas”; NIIF 12 “Divulgações de Participações em Outras Entidades” e NIC 27
“Demonstrações Financeiras Separadas”, tendo vigência obrigatória para períodos
anuais iniciados em 01 de janeiro de 2014.



CINIFF 21 "Impostos": em vigor para períodos anuais com início em 01 de janeiro de
2014, esclarece quando uma Entidade deve reconhecer como obrigação de pagar os
impostos estabelecidos pelos governos.



NIC 19 (revisada) "Benefícios aos empregados”: com vigência obrigatória para períodos
anuais iniciados em 01 de julho de 2013; seu objetivo é simplificar a contabilidade das
contribuições que são independentes da antiguidade do empregado.



NIC 36 (revisada) "Redução no Valor Recuperável de Ativos": em vigor para períodos
anuais com início em 01 de janeiro de 2014, estabelece as informações que devem ser
divulgadas sobre o valor recuperável de ativos não financeiros.



NIC 39 (revisada) "Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração": em vigor
para períodos anuais com início em 01 de janeiro de 2014, sobre novação de derivativos
e continuação da contabilidade de cobertura.
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Melhoras nos IFRS: Em dezembro de 2013, o IASB (Conselho das Normas
Internacionais de Contabilidade) publicou as melhoras nos NIIF 1, “Adoção Primeira Vez
das Normas Internacionais de Relatório Financeiro”, NIIF 2, “Pagamento com Base em
Ações”; NIIF 3, “Combinação de negócios”; NIIF 8, “Segmentos operacionais”; NIIF 13,
“Mensuração do valor justo”; IAS 16, “Imobilizado”; NIC 24, “Divulgações sobre partes
relacionadas”; NIC 38, “Ativos intangíveis”; NIC 40, “Propriedades para Investimento”,
com vigência para períodos anuais iniciados em 01 de julho de 2014. O objetivo do
projeto foi introduzir alterações necessárias, mas não urgentes, ás normas que não foram
incluídas em outros projetos

A Entidade não espera que o impacto das normas ou interpretações mencionadas acima que forem
aplicáveis, seja significativo para suas demonstrações financeiras consolidadas.

NOTA 4: Informação por segmentos
Com o intuito de apresentar a informação correspondente, o Banco determinou os seguintes segmentos
de negócios sobre os que possuem informações financeiras diferenciadas, considerando a natureza de
seus riscos e rendimentos:


Pessoas: o segmento Pessoas agrupa as operações dos clientes individuais. Os produtos mais
utilizados por estes incluem empréstimos pessoais, cartões de crédito, adiantamentos, depósitos
a prazo e depósitos à vista.



Empresas: o segmento Empresas agrupa as operações realizadas pelas grandes, médias, micro
e pequenas empresas, que são tomadoras de crédito oferecido pela Entidade, além de serviços
transacionais e de operações passivas (depósitos).



Financeiro e Público: centraliza as operações que os distintos grupos de clientes do setor
financeiro e público realizam com o Banco; seus principais produtos incluem compra e venda de
títulos públicos e privados, operações de câmbio comerciais e de investimentos, fundos comuns
de investimento, contas remuneradas, depósitos a prazo, empréstimos, compra de carteiras de
crédito e garantias.



O Setor Público agrupa as operações que, os diferentes organismos da administração pública
nacional, provincial e municipal, forças armadas e de seguridade e universidades nacionais,
incluindo a província de Río Negro (vide nota 45), realizam com o Banco.

-

Outros sem distribuição: inclui funções centrais e os itens que não podem ser atribuídos
diretamente a um segmento em particular como são Imobilizado e Diversos, Provisões para
riscos diversos ou aqueles associados com a obtenção de recursos para o negócio (Disponível e
saldos no BCRA, Debêntures, entre outros).

A Entidade não apresenta informação por segmentos geográficos, já que não existem negócios em
ambientes econômicos com riscos e rendimentos que sejam significativamente diferentes.
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Considerando a natureza dos segmentos de negócio antes detalhados, o Banco não determinou preços
internos ou custos/receitas designáveis por captação ou colocação em fundos, conforme aplicável, entre
os distintos segmentos.



Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, não existem transações com clientes individuais que representem
10% ou mais das receitas totais da Entidade.
As seguintes tabelas apresentam informação em relação com os segmentos de negócios do Banco para
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012:

Disponível e saldos no Banco Central da
República Argentina

Segmento

Segmento

Segmento Financeiro

Outros

Total

Empresas

Pessoas

e Público

sem distribuição

em 31/12/2013

-

-

-

2.013.393

2.013.393

Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados a valor justo
mantidos para negociação
Ativos financeiros avaliados a valor justo desde
seu reconhecimento inicial

-

-

-

215.004

215.004

-

-

501.167

2.409

503.576

-

-

354.073

-

354.073

Ativos financeiros avaliados a custo amortizado

-

-

20.130

-

20.130

Instrumentos financeiros derivativos

-

-

2.305

-

2.305

4.898.768

2.594.266

819.945

-

8.312.979

Empréstimos
Outros créditos

-

-

48.563

43.383

91.946

Imobilizado e diversos

-

-

-

107.254

107.254

Ativo por imposto diferido

-

-

-

94.805

94.805

Outros ativos

-

-

35.008

17.550

52.558

4.898.768

2.594.266

1.781.191

2.493.798

11.768.023

TOTAL ATIVO
Financiamentos recebidos de entidades
financeiras
Depósitos
Debêntures
Outros passivos
Provisões para riscos diversos
TOTAL PASSIVO
Receitas de juros e equivalentes
Despesas de juros e equivalentes
Receitas líquidas de juros e equivalentes
Receitas de comissões
Despesas de comissões
Receitas líquidas de comissões
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114.105

-

30.239

-

144.344

2.599.128

3.359.532

2.164.196

-

8.122.856

-

458.381

183.254

-

641.635

71.797

235.961

183.645

472.542

963.945

-

-

-

16.484

16.484

2.785.030

4.053.874

2.561.334

489.026

9.889.264

866.581

589.784

73.968

4.027

1.534.360

(210.001)

(181.975)

(358.717)

(5)

(750.698)

656.580

407.809

(284.749)

4.022

783.662

89.393

384.959

53.557

49.461

577.370

(26.269)

(83.311)

(6.911)

(10.433)

(126.924)

63.124

301.648

46.646

39.028

450.446
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Resultados por ativos financeiros avaliados a
valor justo mantidos para negociação
Resultados por ativos financeiros avaliados a
valor justo desde seu reconhecimento inicial
Resultados por ativos avaliados a custo
amortizado
Diferença de câmbio líquida
Outras receitas operacionais
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS
Receita / (Perda) líquida por inadimplência de
empréstimos
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS
LÍQUIDAS

Despesas em pessoal
Depreciação do imobilizado e diversos
Perda por inadimplência de outros créditos e
provisões para riscos diversos

Segmento

Segmento

Segmento Financeiro

Outros

Total

Empresas

Pessoas

e Público

sem distribuição

em 31/12/2013

-

-

273.068

7.942

281.010

-

-

79.439

-

79.439

-

-

87

-

87

16.408

534

939

181.234

199.115

736.112

709.991

115.430

46.710
278.936

46.710
1.840.469

(25.839)

(11.768)

7

-

(37.600)

710.273

698.223

115.437

278.936

1.802.869

(69.643)

(103.139)

(9.085)

(229.729)

(411.596)

-

-

-

(9.748)

(9.748)

-

-

(2.263)

(6.837)

(9.100)

Outras despesas operacionais

(104.888)

(186.935)

(39.000)

(80.932)

(411.755)

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS

(174.531)

(290.074)

(50.348)

(327.246)

(842.199)

535.742

408.149

65.089

(48.310)

960.670

RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DE IMPOSTO DE
RENDA

960.670

Imposto de renda líquido
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO LUCRO
Atribuível a:
Acionistas da Controladora
Participação minoritária
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(334.305)
626.365
625.971
394
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Disponível e saldos no Banco Central da
República Argentina
Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados a valor justo
mantidos para negociação
Ativos financeiros avaliados a valor justo desde
seu reconhecimento inicial

Segmento

Segmento

Segmento Financeiro

Outros

Total

Empresas

Pessoas

e Público

sem distribuição

em 31/12/2012

-

-

-

1.848.013

1.848.013

-

-

-

192.077

192.077

-

-

481.441

3.662

485.103

-

-

44.386

-

44.386

4.399.387

2.552.616

1.054.139

-

8.006.142

Outros créditos

-

-

24.153

32.419

56.572

Ativos não circulantes mantidos para venda

-

-

-

6.508

6.508

Imobilizado e diversos

-

-

-

119.227

119.227

Ativo por imposto diferido

-

-

-

94.347

94.347

Outros ativos

-

-

10.958

11.846

22.804

4.399.387

2.552.616

1.615.077

2.308.099

10.875.179

146.497

65.550

53.415

-

265.462

-

-

3

-

3

2.653.487

3.090.340

2.154.695

-

7.898.522

Empréstimos

TOTAL ATIVO
Financiamentos recebidos de entidades
financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Depósitos
Debêntures
Outros passivos
Provisões para riscos diversos
TOTAL PASSIVO
Receitas de juros e equivalentes
Despesas de juros e equivalentes
Receitas líquidas de juros e equivalentes

Receitas de comissões
Despesas de comissões
Receitas líquidas de comissões
Resultados por ativos financeiros avaliados a
valor justo mantidos para negociação
Resultados por ativos financeiros avaliados a
valor justo desde seu reconhecimento inicial
Diferença de câmbio líquida
Outras receitas operacionais
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS

-

310.516

83.153

-

393.669

57.940

294.992

73.216

392.399

818.547

-

-

-

18.057

18.057

2.857.924

3.761.398

2.364.482

410.456

9.394.260

621.639

553.034

67.519

2.653

1.244.845

(166.873)

(120.326)

(182.528)

(8)

(469.735)

454.766

432.708

(115.009)

2.645

775.110

84.164

350.716

47.275

19.243

501.398

(19.809)

(75.801)

(4.917)

(9.961)

(110.488)

64.355

274.915

42.358

9.282

390.910

-

-

143.615

7.334

150.949

-

-

44.945

-

44.945

18.625

3.615

346

55.360

77.946

-

-

-

12.109

12.109

537.746

711.238

116.255

86.730

1.451.969
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Segmento

Segmento

Segmento Financeiro

Outros

Total

Empresas

Pessoas

e Público

sem distribuição

em 31/12/2012

Perda líquida por inadimplência de empréstimos
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS
LÍQUIDAS

(13.526)

(111.666)

-

-

(125.192)

524.220

599.572

116.255

86.730

1.326.777

Despesas em pessoal

(62.837)

(98.469)

(9.255)

(189.640)

(360.201)

-

-

-

(9.395)

(9.395)

Depreciação do imobilizado e diversos
Perda por inadimplência de outros créditos e
provisões para riscos diversos
Outras despesas operacionais
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS

RESULTADO OPERACIONAL

-

-

(3.570)

(5.270)

(8.840)

(89.328)

(165.560)

(32.429)

(43.322)

(330.639)

(152.165)

(264.029)

(45.254)

(247.627)

(709.075)

372.055

335.543

71.001

(160.897)

617.702

RESULTADO ANTES DE IMPOSTO DE
RENDA

617.702

Imposto de renda líquido
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO LUCRO

(215.201)
402.501

Atribuível a:
Acionistas da Controladora
Participação minoritária

402.117
384






NOTA 5: Receitas de juros e similares
31/12/2013
Empréstimos
Outros créditos
Outros

1.531.521
699
2.140
1.534.360

31/12/2012
1.239.468
2.221
3.156
1.244.845
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NOTA 6: Despesas de juros e similares

Depósitos
Obrigações negociáveis
Financiamentos recebidos de instituições financeiras
Outros

31/12/2013
640.480
96.794
8.274
5.150
750.698

31/12/2012
412.842
40.848
10.811
5.234
469.735

31/12/2013

31/12/2012

NOTA 7: Receitas e despesas de comissões


Receitas de comissões
Cartões de débito e crédito
Contas correntes
Seguros
Pacotes de produtos
Valores em recebimento e custódia
Serviços de cofre
Arrecadações
Comércio exterior
Contas poupança
Administração de portfólio e gestão de cobranças
Atividade fiduciária (Vide Nota 44)
Transferências
Outros

159.748
83.321
57.818
41.618
33.369
21.355
20.372
18.846
14.364
12.179
8.477
4.943
100.960
577.370

148.725
72.036
50.270
37.353
24.243
18.687
18.877
15.241
14.858
11.359
7.968
4.589
77.192
501.398



31/12/2013
Despesas de comissões
Cartões de débito e crédito
Plano de salários
Outros

84.046
23.142
19.736
126.924

31/12/2012
64.168
30.717
15.603
110.488
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NOTA 8: Resultados por ativos financeiros avaliados a valor justo mantidos para negociação


Diferença de cotação
Juros
Resultado de operações a termo de moeda estrangeira (Vide nota 22)
Dividendos em dinheiro originados em ações
Resultado de operações a termo de taxa Badlar (Vide Nota 22)
Resultado de swap de taxas de juros (Vide Nota 22)

31/12/2013
62.538
5.272
204.844
7.942
414
281.010

31/12/2012
80.018
56.480
9.304
7.334
16
(2.203)
150.949




NOTA 9: Resultados de ativos financeiros avaliados a valor justo desde seu reconhecimento
inicial


31/12/2013
75.298
4.141
79.439

Juros
Diferença de cotação

31/12/2012
40.574
4.371
44.945



NOTA 10: Resultados de ativos financeiros avaliados a custo amortizado


Juros

31/12/2013
87
87

31/12/2012

31/12/2013
187.053
12.062

31/12/2012
62.151
15.795

199.115

77.946

-



NOTA 11: Diferença de câmbio líquida

Conversión a pesos de los activos y pasivos en moneda extranjera
Resultado por compra-venta de divisas
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NOTA 12: Outras receitas operacionais

Resultado na venda de ativos não circulantes mantidos para venda (Vide nota 25)
Cessão de certificados de crédito fiscal
Resultado na venda de imobilizados de uso e diversos
Outros

31/12/2013
33.930
4.866
691
7.223

31/12/2012
5.572
3.077
3.460

46.710

12.109

31/12/2013
305.536
70.843
14.658
7.481
6.639
5.452
987

31/12/2012
270.987
62.048
5.743
8.642
6.876
5.140
765

411.596

360.201

NOTA 13: Despesas depessoal

Salários
Encargos sociais
Gratificações de pessoal
Despesas de hospitalidade, viagens e locomoção
Serviços de pessoal
Serviços administrativos contratados
Indenizações

NOTA 14: Perda por inadimplência de outros créditos e provisões para riscos diversos

Encargos líquidos- de provisões para outros créditos (Vide Nota 24)
Encargos líquidos por provisões para riscos diversos (Vide nota 32)
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NOTA 15: Outras despesas operacionais

Imposto sobre a receita bruta (1)
Despesas de manutenção, conservação e reparações
Serviços de segurança
Despesas com transporte de valores
Aluguéis
Imposto aos débitos e créditos em conta corrente bancária
Honorários profissionais
Eletricidade e comunicações
Despesas com correios
Aporte ao Fundo de Garantia dos Depósitos
Impostos diversos
Despesas de limpeza
Honorários de Diretores e membros do Conselho Fiscal
Publicidade e marketing
Despesas com artigos de escritório
Despesas de Câmara de Compensação
Seguros
Despesas operacionais no Mercado Aberto Eletrônico
Despesas de subscrições diversas
Outros

31/12/2013
157.473
42.299
22.541
21.780
21.371
20.229
18.233
15.146
13.124
12.474
9.080
8.732
6.282
6.253
4.296
2.893
1.373
1.221
240
26.717

31/12/2012
99.791
43.031
19.386
21.817
18.892
15.824
17.375
13.650
14.490
10.522
6.539
7.997
5.757
6.985
5.002
2.952
1.519
1.134
2.268
15.708

411.757

330.639

(1) Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o imposto corresponde a receitas de juros e similares monta em 113.378 e
70.526, respectivamente; receitas de comissões 42.700 e 27.928, respectivamente, e outras receitas por1.395 e
1.337, respectivamente.



NOTA 16: Pagamento do Imposto de Renda
Imposto de renda
Este imposto deve ser registrado observando o método do balanço, reconhecendo (como crédito ou
dívida) o efeito tributário das diferenças temporárias entre a valorização contábil e a tributária dos ativos e
passivos e sua posterior imputação aos resultados dos exercícios nos quais se produz a reversão das
mesmas, considerando assim mesmo a possibilidade de aproveitamento dos prejuízos tributários no
futuro.
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Os ativos e passivos por imposto diferido são os seguintes:
Descrição
Ativos por imposto diferido:
Ativos Financeiros avaliados ao valor justo
Empréstimos
Outros créditos
Outros ativos
Depósitos
Instrumentos financeiros derivativos
Outros passivos
Provisões para riscos diversos
Total dos ativos diferidos

31/12/2013

Passivos por imposto diferido:
Instrumentos financeiros derivativos
Ativos não circulantes mantidos para venda
Imobilizado e diversos
Total dos passivos diferidos
Ativo líquido por imposto diferido no encerramento

31/12/2012

454
68.082
2.089
4.330
262
14.471
15.879

699
73.028
1.492
3.196
352
1
13.284
7.218

105.567

99.270

(772)
(9.990)

(81)
(4.842)

(10.762)
94.805

(4.923)
94.347


A evolução do ativo líquido por imposto diferido durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013
e 2012 se resume do seguinte modo:
Descrição
Ativo líquido por imposto diferido no inicio do exercício (*)
Receita / (despesa) por imposto diferido
Efeito registrado em reserva de Patrimônio Líquido (Vide nota 33)
Ativo líquido por imposto diferido no encerramento do exercício

31/12/2013
81.544
(1.575)
14.836
94.805

31/12/2012
43.428
46.359
4.560
94.347

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2013 e 2012, respectivamente.

O seguinte quadro apresenta a diferença entre a provisão atual por imposto de renda e os valores obtidos
ao aplicar a alíquota fiscal vigente na Argentina para o imposto de renda em 31 de dezembro de 2013 e
2012:

Descrição
Lucro antes de impostos
Alíquota legal do imposto de renda
Imposto sobre o lucro líquido
Diferenças permanentes:
Receitas não sujeitas ao imposto de renda
Despesas não dedutíveis do imposto de renda
Imposto de renda líquido

31/12/2013
960.670
35%
336.234

31/12/2012
617.702
35%
216.196

(26.543)
24.614
(334.305)

(29.752)
28.757
215.201
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O seguinte quadro expõe a diferença entre a provisão atual por imposto de renda, conforme as
regulações tributárias, e as despesas totais por este imposto de renda:
Descrição

31/12/2013

Imposto de renda de acordo com as regulações tributárias
Receitas / (despesas) por imposto diferido
Imposto de renda líquido

332.730
1.575
334.305

31/12/2012
261.560
(46.359)
215.201

Imposto ao lucro mínimo estimado
O imposto ao lucro mínimo estimado foi estabelecido para os exercícios encerrados a partir de 31 de
dezembro de 1998 pela Lei 25.063, pelo termo de dez exercícios anuais. Após várias prorrogações, o
imposto vigorará até 31 de dezembro de 2019. Este imposto é complementar ao imposto de renda, visto
que, enquanto este onera o rendimento tributário do exercício, o imposto ao lucro mínimo estimado
constitui uma imposição mínima que onera o rendimento potencial de certos ativos produtivos à taxa de
1%, de maneira que a obrigação fiscal da Entidade coincidirá com o maior de ambos os impostos. A
mencionada Lei prevê para o caso de entidades regidas pela Lei de Entidades Financeiras que as
mesmas deverão considerar como base de imposto 20% de seus ativos onerados, após dedução
daqueles definidos como não computáveis. Entretanto, se o imposto ao lucro mínimo estimado supera o
imposto de renda em um exercício fiscal, este excesso poderá ser computado como pagamento em conta
de qualquer excedente do imposto ao lucro mínimo estimado que pudesse ocorrer em qualquer dos dez
exercícios seguintes.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, os valores apurados do imposto de renda foram superiores aos
correspondentes ao imposto ao lucro mínimo estimado para estes exercícios.
A Administração Federal da Receita Pública (AFIP) tem a faculdade de revisar e corrigir, se necessário,
as declarações juradas anuais de todos os contribuintes nos cinco anos posteriores ao ano de sua
apresentação. Ainda assim, a Entidade está categorizada como “grande contribuinte” e, portanto, sujeita
a fiscalização permanente. Na data de emissão das presentes Demonstrações Financeiras Consolidadas
não foram gerados passivos adicionais importantes como resultado destas revisões.

NOTA 17: Lucro por ação
O lucro básico e diluído por ação é calculado dividindo o lucro líquido do exercício atribuível aos
acionistas portadores de ações ordinárias de Banco Patagonia S.A., pela quantidade média ponderada
de ações ordinárias em circulação durante o exercício. As capitalizações de rendimentos ou outras
formas similares de aumento do número de ações constituem para os IFRS uma divisão de ações e
portanto, são consideradas como já emitidas, outorgando efeito retroativo a estes aumentos para o
cálculo do “lucro por ação".
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Para o cálculo médio ponderado de ações ordinárias em circulação, o número de ações ao começo do
exercício foi ajustado pelo número de ações ordinárias retiradas no decurso do período, se aplicável,
ponderado pelo número de dias em que as ações estiveram em circulação.
Segundo o descrito nos parágrafos precedentes, a média ponderada das ações ordinárias em circulação
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 inclui o número das ações ordinárias em circulação
no início do exercício, e exclui o número de ações ordinárias que foram adquiridas desde o dia 27 de
março de 2012 nos termos Programa de aquisição de ações próprias (vide nota 2).
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 diluente no lucro por ação, os lucros básicos e diluídos por
ação são coincidentes.
O quadro seguinte apresenta o cálculo dos lucros básicos e diluídos por ação:
31/12/2013
Numerador:
Resultado líquido do exercício atribuível aos Acionistas da Controladora
Denominador:
Média ponderada de ações ordinárias do exercício, ajustada pela aquisições
de ações próprias
Lucro básico e diluído por ação (indicado em R$)
Ações ordinárias em circulação no início do exercício (Vide nota 2)
Plano de recompra de ações próprias aprovado pelo Conselho de
Administração em 26 de março de 2012 (Vide nota 2)
Ações ordinárias em circulação no encerramento do exercício (Vide nota 2)

31/12/2012

625.971

402.117

VN 719.145.237
0,8704

VN 719.213.517
0,5591

VN 719.145.237

VN 719.264.737

VN 719. 145.237

VN (119.500)
VN 719.145.237

NOTA 18: Distribuição de dividendos e restrições para a distribuição de dividendos
Distribuição de dividendos
A Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, realizada em 24 de abril de 2013, correspondente ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, aprovou a seguinte distribuição de resultados:
Para Reserva Legal
Para Reserva Facultativa - Distribuição Futura de Lucros
Total
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A constituição da reserva legal foi realizada segundo as disposições do BCRA, que estabelecem que
20% do lucro do exercício sejam utilizados para esse fim.
Foi constituída a Reservas Facultativas para futuras distribuições de lucros, nos termos da RG n.º 593/11
da CNV, que dispõe que, após a reintegração da reserva legal e da cobertura total dos prejuízos de
exercícios anteriores, os resultados (lucros) não distribuídos devem ser objeto de resolução expressa
pela assembléia de acionistas, a respeito da distribuição efetiva em dividendos, sua capitalização com
entrega de ações liberadas, a constituição de reservas diferentes da Legal, ou uma eventual combinação
desses dispositivos.
Finalmente, considerando as disposições do BCRA sob a distribuição de dividendos e em virtude da
metodologia de cálculo estabelecida pelas Comunicações “A” 5272, “A” 5485 e “A” 5273, a Entidade não
distribui lucros através de um pagamento de dividendos em dinheiro.

Restrição para a distribuição de dividendos
As disposições do BCRA estabelecem que 20% do resultado do exercício obtido nos termos das normas
do BCRA, devem ser apropriados a reserva legal. Conseqüentemente, os resultados não designados em
31 de dezembro de 2013 da Entidade, segundo normas contábeis do BCRA, estão restringidos em
88.341, que a próxima Assembléia Ordinária de Acionistas deverá designar para incrementar o saldo da
reserva legal.
A Comunicação “A” 5072, “A” 5485 e complementarias do BCRA estabeleceu que, para o cálculo dos
saldos de dividendos para distribuição, uma serie de conceitos deviam deduzir-se em forma extra-contábil
da conta “Resultados no designados” das Demonstrações contábeis sob normas do BCRA. 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.
Na data 27 de Janeiro de 2012, o BCRA, pela Comunicação “A” 5273, 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, um ajuste
incremental de 75% sobre a exigência e deduzindo as mencionados ajustes.
Por fim, como consequencia da aplicação detalhada neste ponto a Entidade propõe a seguinte
distribuição de lucros:
Reserva facultativa p/futura distribuição de utilidades
Pagamento de dividendos
Total
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O pagamento de dividends em dinheiro se encontra sujeito à autorização pela Superintendência de
Entidades Financeiras e Cambiais (SEFyC) do Banco Central da República Argentina e a aprovação da
Assembleia de Acionistas da Entidade.

NOTA 19: Disponível e saldos no Banco Central da República Argentina

Caixa
BCRA – Conta corrente (1)
BCRA – Contas especiais de garantia (1) (2) (Vide Nota 37)

31/12/2013
472.288
1.449.842
91.263
2.013.393

31/12/2012
582.183
1.145.317
120.513
1.848.013

(1) Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, essas contas não registraram remuneração.
(2) A Entidade mantém contas correntes especiais de garantias abertas no BCRA pelas operações
vinculadas com as câmaras eletrônicas de compensação e outras similares.
Disponível Mínimo
O BCRA estabelece diferentes “relações técnicas” que devem ser observadas pelas entidades financeiras
com respeito aos níveis de solvência, liquidez, créditos máximos que podem ser concedidos por cliente e
posições em moeda estrangeira, entre outras (vide adicionalmente Nota 34)
O regime de disponível mínimo estabelece que uma entidade financeira deva manter uma parte
disponível dos depósitos e obrigações e não designados a operações ativas.
Detalhamos abaixo os conceitos computados pela Entidade e GPAT C.F. S.A. para a integração da
exigência de disponível mínimo, de acordo com disposto pelas normas do BCRA na matéria, em 31 de
dezembro de 2013 e 2012:
Conceito
Disponível e saldos no Banco Central da República Argentina
BCRA – conta corrente
BCRA – Contas Especiais de Garantia

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade



Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

31/12/2013
1.449.842
91.262
1.541.104

31/12/2012
1.145.317
120.513
1.265.830

Jorge G. Stuart Milne
Presidente

45

BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 20: Saldos em outras entidades financeiras


Wells Fargo Bank
Standard Chartered Bank N.Y
Banco de la Nación Argentina – Miami
Unicrédito Italiano S.p.A.
Bank of America
Banco do Brasil S.A. - N.Y. (Vide Nota 36)
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Citibank N.Y.
J.P. Morgan Chase Bank
The Bank of Montreal (International Branch)
Banco Central del Uruguay (Vide Nota 37)
Banco Popular Español S.A.
Banco de la Nación Argentina
Commerzbank A.G.
Euroclear Bank S.A.
UBS N.Y.
Bank of New York
Standard Chartered Bank Frankfurt
LLoyds TSB Bank PLC
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Standard Chartered Bank Londres
HSBC Bank USA N.A.
Outros

31/12/2013
97.376
26.592
20.815
16.597
10.154
8.898
5.901
5.718
4.391
3.376
2.533
1.824
1.769
1.625
1.485
1.210
971
962
489
439
154
1.725

31/12/2012
91.841
34.586
17.962
4.380
10.744
6.198
1.267
3.794
5.444
1.056
1.022
1.509
1.172
181
1.378
3.436
1.458
447
1.691
1.370
127
1.014

215.004

192.077



Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, os saldos não estão sujeitos a remuneração de juros.
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NOTA 21: Ativos financeiros avaliados a valor justo mantidos para negociação, avaliados a valor
justo desde seu reconhecimento inicial e avaliados a custo amortizado
Ativos financeiros avaliados a valor justo mantidos para negociação:
Descrição

Vencto.

Moeda

Taxa

Bônus da Nação Argentina em $ Badlar + 275 P.B. (BONAR
2014) (Vide Nota 37)
Bônus da Nação Argentina em $ Badlar Privada + 3 %
(BONAR 2015) (Vide Nota 37)

30/01/14

$

Badlar +
2,75%

10/09/15

$

Badlar + 3%

Bônus Consolidação $ Serie 7 (Vide Nota 37)

04/01/16

$

Badlar

Bônus Consolidação $ Serie 8

0401/22

$

Badlar

Bônus do Gob. Nacional em u$s 7 % (Boden 2015)

03/10/15

U$S

7%

Valor de Divida da Provincia de Entre Ríos Serie I

06/08/16

U$S

4,8%

Bônus Garantizados Decreto Nro. 1.579/02 (BOGAR)

04/02/18

U$$

2% + Cer

Valor de Divida da Provincia de Buenos Aires Serie I

08/02/15

U$S

4,24%

Valor de Divida da Provincia de Neuquén Classe I Serie I

12/06/16

U$S

3%

Valor de Divida da Provincia de Neuquén Garantidos Classe II
Serie I

10/10/18

U$S

3,9%

Bônus da Nação Argentina em u$s 7% (BONAR X)

17/04/17

U$S

7%

Bônus da Nação Argentina de Consolidação $ Serie 6

15/03/24

$

Valor de Divida da Provincia de Entre Ríos Serie II Classe B

23/05/13

U$S

2%
Badlar +
3,7%

Bônus Consolidação Dívida Previdenciária $ Serie 4 2%
Bônus da Nação Argentina em $ Badlar + 350 P.B. (BONAR
2013)

15/03/14

$

04/04/13

$

2% + Cer
Badlar +
3,5%

Amortização

31/12/2013

31/12/2012

No vencimento
6 parcelas
semestrais
4 parcelas
trimestrais
14 parcelas
trimestrais

263.177

214.488

85.402

196.494

50.646

1.823

24.583

-

No vencimento
9 parcelas
trimestrais
156 parcelas
mensais

11.640

3.072

10.345

-

10.266

8.173

No vencimento
11 parcelas de
11,11% + 1
parcela de
11,12%
14 parcelas de
6,65% + 1
parcela de
6,9%

10.201

-

10.014

-

9.221

-

No vencimento
119 parcelas de
0,83% + 1
parcela de
1,23%

5.879

3.016

3.697

-

2.932

2.114

1.165

11.130

-

21.667

No vencimento
72 parcelas
mensais

Bônus Desconto $ + V. Neg. PBI $

31/12/33

$

5,83% + Cer

No vencimento
20 parcelas
semestrais

-

13.066

Letra do Tesouro da Província de Buenos Aires em $

21/02/13

$

3,75%

No vencimento

-

4.215

Bônus da Nação Argentina em u$s 7% (BONAR VII)

12/09/13

U$S

7%

No vencimento

-

1.417

Outros (Vide Nota 37)
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Ativos financeiros avaliados a valor justo desde seu reconhecimento inicial:


Descrição

Letras do BCRA (vide Nota 37)

Vencto

Moeda

Taxa

Amortização

desde o 08/01/2014 ate
03/04/2014

$

Emissão com
desconto

No vencimento

300.919

-

$

Badlar+2,5%

No vencimento

53.154

44.386

354.073

44.386

23/04/2014
Notas do BCRA (vide Nota 37)

31/12/2013

31/12/2012



Expomos abaixo o custo amortizado destes ativos e suas diferenças com o valor justo:
Notas do BCRA
2013
2012

Custo Amortizado

Valor Justo

355.014
42.406

354.073
44.386

(Perda) / Lucro não
realizado
(941)
1.980

Ativos financeiros avaliados a custo amortizado:


Descrição
Bônus Argentino para o
desenvolvimento econômico
(BAADE)

Vencto

Moeda

Taxa

Amortização

17/07/16

U$S

4 %

No vencimento

31/12/2013

31/12/2012

-

20.130
20.130


Os principais itens que fazem parte dos ativos financeiros da Entidade são os seguintes:
1) Letras do BCRA (LEBAC): são títulos de curto prazo que leiloa a autoridade monetária. Atualmente
existem LEBAC em pesos, devido a que o BCRA suspendeu a emissão destes instrumentos corrigidos
por CER. As LEBAC são emitidas com desconto, funcionando como um bônus cupom zero, amortizando
a totalidade do capital ao vencimento sem pagamento de juros.
2) Bônus da Nação Argentina (BONAR 2014): com data 2 de fevereiro de 2009, mediante as Resoluções
Conjuntas Nº 8/2009 e Nº 5/2009 das Secretarias da Fazenda e de Finanças, foi estabelecida a
realização de uma operação de troca de dívida de determinados empréstimos garantidos por um novo
bônus ou nota promissória denominado “Bônus ou Nota Promissória da Nação Argentina em pesos
BADLAR privada + 275 pbs. vto. 2014” com data de emissão 30 de janeiro de 2009 e amortização total
ao vencimento em 30 de janeiro de 2014. A taxa de juros devida trimestralmente é de 15,4% para o
primeiro ano e para o resto do período a taxa Badlar acrescida de 275 pontos básicos.
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3) Bônus da Nação Argentina (BONAR 2015): são bônus emitidos pelo Governo Nacional com
vencimento em 10 de setembro de 2015, com cancelamento de capital em 6 parcelas semestrais,
equivalentes as 5 primeiras a 16,66% e a última a 16,70% e que remunera um juro variável de
pagamento trimestral apurado segundo a taxa Badlar, acima explicada, acrescida de 300 pontos básicos.
4) Notas do BCRA (NOBAC): correspondem a instrumentos emitidos pelo BCRA denominadas em Pesos
($). Remuneram juros trimestralmente, enquanto que o principal é pago no vencimento. O vencimento
médio é superior aos dois anos e a taxa pode ser fixa ou variável (taxa Badlar). As taxas Badlar são
calculadas pelo BCRA em base a uma amostra de taxas de juros que as entidades financeiras pagam
aos investidores por depósitos a prazo de 30 a 35 dias e de mais de um milhão de pesos ou dólares.
5) Bônus Consolidação Dívida Previdenciária em pesos, Série 7: são bônus emitidos pelo Tesouro
Nacional para o pagamento de dívidas com beneficiários do sistema público de aposentadoria e pensões.
A sétima série corresponde à emissão de 2010 em moeda nacional, com vencimento em até 6 anos. A
amortização é realizada em quatro parcelas trimestrais, iguais e consecutivas, equivalentes a 25% cada,
com a primeira parcela vencendo em 04 de abril de 2015. Os juros são calculados segundo a taxa Badlar,
e pagos trimestralmente.
6) Bônus Consolidação Dívida Previdenciária em pesos, Série 8: são bônus emitidos pelo Tesouro
Nacional para o pagamento de dívidas com beneficiários do sistema público de aposentadoria e pensões.
A oitava série corresponde à emissão de 2010 em moeda nacional, com vencimento em até 12 anos e 9
meses (4 de janeiro de 2022). A amortização é realizada em catorze parcelas trimestrais, iguais e
consecutivas, as 2 primeiras equivalentes a 5% cada uma, as seguintes onze de 7% e a última de 13%,
desde 4 de julho de 2019. Os juros são calculados segundo a taxa Badlar, e pagos trimestralmente desde
4 de julho de 2014, com capitalização trimestral desde a data da emissão até 4 de abril de 2014
7) Bônus Argentino de Poupança para o Desenvolvimento Econômico (BAADE): bônus emitidos pelo
Estado Nacional nos termos da Lei nº 26.860 "Exteriorização voluntária dos ativos em moeda
estrangeira", denominados em dólares, que serão destinados ao financiamento de projetos de
investimento público em setores estratégicos, como infraestrutura e hidrocarbonetos. A emissão foi
realizada em 17 de julho, pelo prazo de 2 anos, amortização no vencimento e juros anuais de 4% com
pagamento semestral.
8) Bônus da Nação Argentina em USD (BODEN 2015): são bônus emitidos pelo Governo Nacional em
moeda estrangeira a taxa fixa do 7% com vencimento em 2015.
9) Título de Dívida da Província de Entre Rios Classe I: São títulos de cancelamento de dívida garantida,
emitidos pela província de Entre Rios em dólares estadunidenses com vencimento em até 3 anos da data
de emissão (6 de agosto de 2016). A amortização será em 9 parcelas trimestrais e consecutivas, sendo
as 8 primeiras equivalentes a 11% cada uma e a última de 12%, desde 8 de agosto de 2014. A taxa de
juros é 4,8% nominal anual, com pagamentos trimestrais desde 6 de novembro de 2013.
10) Bônus Garantidos Decreto Nro. 1579/02 (BOGAR) São bônus originados na troca dos empréstimos
concedidos às províncias, com vencimento em 4 de fevereiro de 2018 e que pagam mensalmente capital
ajustados por CER e juros, com taxa fixa de 2%.

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade



Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

Jorge G. Stuart Milne
Presidente

49

BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

11) Título de Dívida da Província de Buenos Aires, Classe I, Série I: São títulos de cancelamento de
dívida garantida, emitidos pela província de Buenos Aires em dólares estadunidenses com vencimento
em até 18 meses da data de emissão (8 de fevereiro de 2016). A amortização será em uma parcela ao
vencimento e a taxa de juros é 4,24% nominal anual, com pagamentos semestrais desde 8 de fevereiro
de 2014.
12) Título de Dívida da Província de Neuquén, Classe I, Série I: São títulos de cancelamento de dívida e
financiamento de obras, emitidos pela província de Neuquén em dólares estadunidenses e garantidos
com vencimento em até 6 anos da data de emissão (12 de junho de 2016). A amortização será em 8
parcelas, nos meses 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e 33, com taxa de 11,11% e parcela final de 11,12% no
mês 36. A taxa de juros é 3% nominal anual, com pagamentos trimestrais desde 12 de setembro de
2013, data do primeiro pagamento.
13) Título de Dívida da Província de Neuquén, garantidos, Classe 2, Série I: são títulos de cancelamento
de dívida e financiamento de obras, emitidos pela província de Neuquén, em dólares estadunidenses e
garantidos com vencimento em até 5 anos da data de emissão (11 de outubro de 2018). Amortização em
14 pagamentos de 6,65% de valor nominal, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, e
pagamento final de 6,90% na data de vencimento; a data do primeiro pagamento é 28 de abril de 2015. A
taxa de juros é 3,90% nominal anual, com pagamentos trimestrais desde 28 de janeiro de 2014, data do
primeiro pagamento.



14) Bônus da Nação Argentina em USD 7% (BONAR X): são bônus em dólares emitidos pelo Governo
Nacional, com vencimento em 17 de abril de 2017, com cancelamento íntegro de capital ao vencimento e
que remunera um juro fixo de 7% nominal anual de pagamento semestral.
15) Bônus do governo da Nação Argentina de Consolidação, em pesos, Série 6: são bônus emitidos pelo
governo nacional para a consolidação de dívidas, emitidos em pesos, com vencimento em 15 de marco
de 2024, amortização em 120 pagamentos mensais e consecutivos, 119 de 0,83% e o último de 1,23%
do capital ajustado por CER, sendo a primeira amortização em 15 de abril de 2014. A taxa de juros de 2%
será capitalizada até 15 de marco de 2014.
16) Título de Dívida da Província de Entre Rios, Série II, Classe B: são títulos da dívida emitidos pela
Província de Entre Rios, com vencimento em 23 de maio de 2013 e reembolso total do capital no
vencimento, com juros variáveis, calculados segundo taxa Badlar, acima descrita, mais 370 pontos-base,
com pagamentos em 26 de fevereiro e em 23 de maio de 2013.
17) Bônus Consolidação Dívida Previdenciária $ Série 4 2%: são bônus emitidos pelo Tesouro Nacional
para pagamento de dívidas com beneficiários do sistema público de aposentadoria e pensões. A quarta
série é uma emissão de 2004 em moeda nacional, com vencimento a 10 anos. Sua amortização é
prevista em 72 parcelas mensais, consecutivas, ajustadas pelo CER. Os juros são de capitalização
mensal e são pagos junto com as parcelas de amortização. A taxa é de 2% ao ano.
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NOTA 22: Instrumentos financeiros derivativos
No curso normal de seus negócios, o Banco efetuou operações de futuros com liquidação diária de
diferenças sem entrega de subjacente e transações de permuta de taxas de juros (Swap de taxas). Estas
operações encontram-se valorizadas pelo seu valor justo. Os resultados pelas mudanças nos valores
justos são registrados na Demonstração Consolidada dos Resultados de período intermediário. Estas
operações não são consideradas como cobertura segundo a NIC 39.
Os valores principais em 31 de dezembro de 2013 e 2012, expressados em milhares na moeda de
origem, são detalhados na seguinte tabela:
Valor Nocional em
31/12/2013
31/12/2012
u$s 487.500
u$s 487.500
u$s 37.500
u$s 37.500
300.000
300.000

Compras a termo de moeda estrangeira
Vendas a termo de moeda estrangeira
Swaps de taxas de juros

O valor justo dos contratos é zero, já que a diferença entre os valores pactuados e os de mercado é
liquidada diariamente impactando em resultados, exceto as operações de swaps de taxa de juros fixas
por variáveis, com valor justo em 31 de dezembro de 2013 e 2012, de 2.305 e (3), respectivamente,
gerando resultado em 31 de dezembro de 2013 e 2012 de 414 e (2.203), respectivamente (Vide nota 8).
Os resultados gerados pelas operações a termo de moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2013 e
2012 foram de 204.844 e 9.304, respectivamente. Ainda assim, os resultados gerados nas operações a
termo de taxa Badlar em 31 de dezembro de 2013 e 2012, foram de 16 (Vide nota 8).
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NOTA 23: Empréstimos
As operações detalhadas abaixo correspondem à categoria de “Ativos Financeiros avaliados a custo
amortizado“:

Documentos
Adiantamentos
Empréstimos pessoais
Cartões de crédito
Empréstimos com garantia
Arrendamentos (leasing) financeiros
Empréstimos a entidades financeiras
Valores a receber por operações de Swaps com Entidades Financeiras
Empréstimos a concessionárias
Empréstimos concedidos a Organismos do Setor Público
Pré financiamento de exportações
Empréstimos hipotecários
Outros empréstimos
Juros e conceitos assimiláveis a receber
Total de empréstimos
Provisões para riscos de inadimplência
Total

31/12/2013
3.030.160
1.538.450
1.015.209
945.451
695.693
328.940
250.252
199.566
167.142
86.328
25.447
22.254
96.981
119.078
8.520.951
(207.972)
8.312.979

31/12/2012
2.705.411
1.352.817
1.101.244
896.359
588.285
263.423
260.331
512.427
291.583
47.681
25.133
30.426
57.535
95.082
8.227.737
(221.595)
8.006.142

Os empréstimos por classes em 31 de dezembro de 2013 e 2012 são os seguintes:

31/12/2013
5.527.914
2.970.786
22.251
8.520.951

Empréstimos corporativos
Empréstimos a indivíduos
Empréstimos hipotecários
Total

31/12/2012
5.323.049
2.874.094
30.594
8.227.737

As taxas de juros para os empréstimos são fixadas sobre a base das taxas de mercado existentes na
data de concessão dos mesmos.
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Arrendamentos financeiros
O seguinte quadro expõe a conciliação entre o investimento bruto total dos arrendamentos (leasing)
financeiros e o valor presente dos pagamentos mínimos a serem recebidos:
Arrendamentos financeiros
Prazo
Até 1 ano
De 1 a 5 anos
Mais de 5 anos

31/12/2013
Valor presente
Investimento
dos pagamentos
bruto total
mínimos
84.587
70.168
263.368
418.123

64.421
56.788
210.508
331.717

31/12/2012
Valor presente
Investimento
dos pagamentos
bruto total
mínimos
147.743
180.259
85
328.087

111.278
154.442
66
265.786

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, as receitas por juros não apurados são 86.406 e 62.301,
respectivamente, e as provisões por risco de inadimplência são 5.410 e 3.412, respectivamente.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, não são registrados acordos significativos de arrendamento
financeiro. 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 preestabelecidas.

Provisões por risco de inadimplência de empréstimos
Evolução de provisões por classe de Empréstimos Empréstimos Empréstimos
empréstimo
hipotecários a indivíduos corporativos

Total

No início (*)

713

143.379

47.431

Encargos líquidos do exercício

457

14.578

27.988

43.023

(308)

(20.995)

(5.271)

(26.574)

862

136.962

70.148

207.972

Aplicações
Em 31 de dezembro de 2013

191.523

Forma de determinação
Provisões não determinadas
individualmente
Provisões determinadas
individualmente

503

66.259

33.355

100.117

359

70.703

36.793

107.855

862

136.962

70.148

207.972

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2013.
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Evolução de provisões por classe de Empréstimos Empréstimos Empréstimos
empréstimo
hipotecários a indivíduos corporativos
No início (*)
Encargos líquidos do exercício
Aplicações
Em 31 de dezembro de 2012

Total

1.093

61.270

40.557

102.920

103

114.769

17.375

132.247

(371)

(10.147)

(3.054)

(13.572)

825

165.892

54.878

221.595

825

165.183

33.903

199.911

-

709

20.975

21.684

825

165.892

54.878

221.595

Forma de determinação
Provisões não determinadas
individualmente
Provisões determinadas
individualmente



(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2012.

A seguir, detalhamos uma conciliação de provisões por risco de inadimplência de empréstimos
determinados e não determinados individualmente:
Evolução de provisões por
forma de determinação
Provisões não
determinadas
individualmente

31/12/2013
Provisões
determinadas
individualmente

Total

Provisões não
determinadas
individualmente

31/12/2012
Provisões
determinadas
individualmente

Total

No início (*)
Receitas /(Encargos) líquidos
do exercício
Aplicações

172.781

18.742

191.523

94.133

8.787

102.920

(67.342)
(5.322)

110.365
(21.252)

43.023
(26.574)

116.296
(10.518)

15.951
(3.054)

132.247
(13.572)

No encerramento

100.117

107.855

207.972

199.911

21.684

221.595

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2013 e 2012, respectivamente.
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Provisões por risco de inadimplência de empréstimos



Abaixo demonstramos a composição da perda líquida por inadimplência de empréstimos:

Perda por inadimplência do exercício
Recuperação de créditos
Perda por inadimplência líquida de recuperações

31/12/2013
(43.023)
5.423
(37.600)

31/11/2012
(132.247)
7.055
(125.192)

Operações contingentes
A política de crédito da Entidade inclui, entre outros, a concessão de fianças, avais e créditos
documentários para satisfazer necessidades financeiras específicas dos clientes. Pelo fato destas
operações implicarem uma responsabilidade eventual para a Entidade, expõem à mesma a riscos de
créditos adicionais aos reconhecidos na Demonstração Consolidada de Posição Financeira, e são,
portanto parte integrante do risco total do Banco.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a Entidade tem registrado as seguintes operações contingentes:

Adiantamentos e créditos acordos não utilizados
Garantias concedidas
Responsabilidades por operações de comércio exterior
Cartas de crédito

31/12/2013
264.552
113.958
16.361
11.301
406.172

31/12/2012
237.090
111.492
15.355
26.459
390.396

Dessas operações de crédito são reconhecidas inicialmente pelo valor justo da comissão recebida, em
“Outros passivos”.
Os riscos relacionados com as operações contingentes mencionadas anteriormente se encontram
avaliados e controlados no marco da política de riscos de crédito da Entidade, mencionada na nota 42.
NOTA 24: Outros créditos
As operações detalhadas abaixo são classificadas na categoria de “Ativos Financeiros avaliados a custo
amortizado”:
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Devedores diversos
Valores fiduciários (1)
Devedores por alienação de bens
Outros
Provisão por risco de inadimplência de outros créditos

31/12/2013
29.316
26.094
14.067
28.853
98.330
(6.384)
91.946

31/12/2012
30.830
6.989
1.590
22.057
61.466
(4.894)
56.572

(1) Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, os valores fiduciários vigentes são créditos com pagamentos
fixos que vencem uma taxa média de 26% e 20% nominal anual, respectivamente, e cujo prazo
médio ponderado é de 19 e 27 meses, respectivamente.



Abaixo se detalha a evolução de provisão por risco de inadimplência de outros créditos:
31/12/2013
No início do exercício (*)
Encargos líquidos do exercício (Vide Nota 14)
Aplicações
No encerramento do exercício

4.230
2.263
(109)
6.384

31/12/2012
1.324
3.570
4.894

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2013 e 2012, respectivamente.

NOTA 25: Ativos não circulantes mantidos para venda
31/12/2013
Outros bens diversos

-

31/12/2012
6.508
6.508

Em 31 de dezembro de 2012, incluiu dois imóveis localizados na cidade de Buenos Aires, registrados sob
a rubrica "Imobilizado de uso e diversos – Outros bens diversos" ate o momento da classificação. A
entidade não utilizou esses imóveis para a operação de suas agências e, por isso, a Gerência resolveu
sua venda implementando um plano ativo de negociação com preço de venda justo.
Em 31 de dezembro de 2013, foi realizada a venda de os imóveis pelo montante de 44.313 sendo que a
receita de 33.930 foi registrada sob "Outras receitas operacionais" na data da baixa das contas da
Entidade (vide nota 12).
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NOTA 26: Imobilizado de uso e diversos
Imobilizado de uso: compreende os bens tangíveis de propriedade da Entidade, utilizados em sua
atividade específica.
Bens diversos: compreende os bens tangíveis de propriedade da Entidade não afetados às operações
das agências e os adquiridos para sua utilização futura.
A seguinte tabela mostra um detalhamento do imobilizado de uso e bens diversos:

Evolução de saldos de Imobilizado
de uso e bens diversos
Vida útil estimada em anos

Mobiliários
e
Máquinas e
Veículos e Outros bens Total em
instalações equipamentos aeronaves diversos (1) 31/12/2013

Imóveis
50

10

5

5

5 - 50

Valor de origem:
Em 1º de janeiro de 2013 (*)
Entradas
Saídas
Transferências
Em 31 de dezembro de 2013

71.383

24.575

37.644

5.431

17.060

156.093

1.420

3.328

4.822

100

239.806

249.476
(237.959)

(1)

(1.097)

(943)

(223)

(235.695)

3.124

-

-

-

(3.124)

-

75.926

26.806

41.523

5.308

18.047

167.610

11.466

13.766

20.345

4.615

2.853

53.045

-

(911)

(889)

(183)

(454)

(2.437)

Depreciação:
Em 1º de janeiro de 2013 (*)
Saídas
Transferências

330

-

-

-

(330)

-

1.511

1.758

5.750

272

457

9.748

Em 31 de dezembro de 2013

13.307

14.613

25.206

4.704

2.526

60.356

Valor residual em
31 de dezembro de 2013

62.619

12.193

16.317

604

15.521

107.254

Depreciação para o exercício contábil

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2013.
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Evolução de saldos de Imobilizado
de uso e bens diversos
Vida útil estimada em anos

Mobiliários
e
Máquinas e
Veículos e Outros bens Total em
instalações equipamentos aeronaves diversos (1) 31/12/2012

Imóveis
50

10

5

5

5 - 50

Valor de origem:
Em 1º de janeiro de 2012 (*)
Entradas
Saídas
Em 31 de dezembro de 2012

80.202

26.445

31.853

5.923

23.365

2.389

4.354

12.960

609

5.699

167.788
26.011

-

(2.366)

(1.258)

(248)

(9.325)

(13.197)

82.591

28.433

43.555

6.284

19.739

180.602

Depreciação:
Em 1º de janeiro de 2012 (*)
Saídas
Depreciação para o exercício contábil

11.633

16.555

19.204

5.205

3.528

56.125

(7)

(2.356)

(1.184)

(175)

(423)

(4.145)

1.639

1.729

5.520

310

197

9.395

Em 31 de dezembro de 2012

13.265

15.928

23.540

5.340

3.302

61.375

Valor residual em
31 de dezembro de 2012

69.326

12.505

20.015

944

16.437

119.227

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2012.

1)

Inclui os bens que atualmente não são utilizados nas operações das agências, sobre os quais a Gerência se
encontra em processo de análise de seu potencial venda, e que mesmo assim não cumprem com as
condições do IFRS 5 para ser considerados como ativos cão circulantes mantidos para venda. O valor
residual destes bens não supera o valor recuperável.

NOTA 27: Outros ativos
31/12/2013
35.008
35.008
17.550
12.933
1.672
1.165
862
918
52.558

Ativos Financeiros
Depósito em garantia (Vide Nota 37)
Ativos não financeiros
Adiantamentos pagos
Antecipações por compras de bens
Obras de arte
Papelaria e material de escritório
Outros
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NOTA 28: Financiamentos recebidos de entidades financeiras

Corporación Financiera Internacional
Wells Fargo Bank
Banco Central de la República Argentina
Standard Chartered Bank
Sociedade de Promoção e Participação para a Cooperação Econômica –
Agência Francesa de Desenvolvimento (Proparco)
Corporación Interamericana de Inversiones
Banco da Provincia de Neuquén
Banco Bradesco Argentina S.A.
Banco do Brasil S.A. – N.Y. (Vide Nota 36)
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.
Banco Comafi S.A.
Standard Bank Argentina S.A.
HSBC Argentina S.A.
Banco Itaú Argentina S.A.
Banco Macro S.A.
Banco Hipotecario S.A.
Banco Santander Rio S.A.
Banco Ciudad de Buenos Aires
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
J.P. Morgan Chase Bank
Outros

31/12/2013
40.549
20.770
19.532
18.970

31/12/2012
53.118
6.680
17.154
29.967

18.645
15.170
7.195
3.513
-

17.904
13.291
36.033
24.467
12.626
12.468
8.359
8.312
7.573
6.234
4.987
2.909
2.082
222
1.076

144.344

265.462

Correspondem essencialmente a pré-financiamento de exportações sem garantias, concedidas a taxas
variáveis, em um intervalo de 0,25% a 28,5% nominal anual. A Nota 40 inclui detalhes por prazos de
vencimentos.
NOTA 29: Depósitos
As operações detalhadas abaixo são classificadas na categoria de “Passivos Financeiros avaliados a
custo amortizado”:
31/12/2013
967.555
309.109
631.550
17.383
9.513

Setor público não financeiro
Contas correntes
Depósitos a prazo
Outros
Juros por pagar
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Setor financeiro (vide Nota 36)
Setor privado não financeiro e residentes no exterior
Contas correntes
Contas poupança
Depósitos a prazo
Outros
Juros e conceitos assimiláveis a pagar

31/12/2013
5.554
7.149.747
1.282.145
1.824.631
3.569.105
416.987
56.879

31/12/2012
7.865
7.040.632
1.201.559
1.763.762
3.657.764
372.408
45.139

8.122.856

7.898.522

Garantia dos depósitos
A Lei Nº 24.485 e o Decreto Nº 540/95 do Poder Executivo Nacional dispuseram a criação do Sistema de
Seguro de Garantia dos Depósitos, com o objeto de cobrir os riscos de depósitos bancários, de forma
subsidiaria e complementaria ao sistema de privilégios e proteção de depósitos estabelecida pela Lei de
Entidades Financeiras. Estão cobertos os depósitos em pesos ($) e em moeda estrangeira constituídos
nas entidades participantes sob a forma de conta corrente, conta poupança, depósitos a prazo ou outras
modalidades que determine o BCRA, que reúnam os requisitos estabelecidos no Decreto Nº 540/95 e os
demais que disponha a Autoridade de Aplicação.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a quantia total dos depósitos com esta garantia é de 2.162.025 e
1.534.968, respectivamente.

NOTA 30: Debêntures
As operações detalhadas abaixo correspondem a categoria de “Passivos Financeiros avaliados a custo
amortizado”:

Obrigações negociáveis

31/12/2013
641.635

31/12/2012
393.669

641.635

393.669

1. Programa global para emissão de Debêntures de Banco Patagonia S.A. autorizado pela CNV em 4 de
junho de 1996
A Entidade mantém vigente um programa global para emissão de obrigações negociáveis por um valor
máximo em circulação em qualquer momento de até milhares de USD 150.000, aprovado pela
Assembleia de Acionistas, realizada em 27 de fevereiro de 1996, e pela CNV mediante certificado Nº 115,
de 4 de junho de 1996.
Na data de emissão destas demonstrações financeiras, não estava em vigor nenhuma emissão de
obrigações negociáveis sob o referido programa.
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2. Programa global para emissão de Debêntures de Banco Patagonia S.A. autorizado pela CNV em 25 de
outubro de 2012
A Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, realizada em 26 de abril de 2012, aprovou a criação do
Programa Global de Emissão de Debêntures simples, pelo valor máximo em circulação, em qualquer
momento, de até USD 250.000, ou seu equivalente em outras moedas.
O Programa terá validade de 5 anos, a partir da data de autorização pela CNV, ou o prazo máximo que
puderem estabelecer as futuras regulamentações aplicáveis, caso em que o Conselho de Administração
de Banco Patagonia S.A. poderá resolver a prorrogação da vigência.
Além do mais, o Conselho de Administração da Entidade resolveu que os fundos oriundos da colocação
das debêntures emitidas sob o Programa, terão uma ou mais das destinações previstas no artigo 36 da
Lei nº 23.576 e da Comunicação "A" 3046 do BCRA, ou as que forem estabelecidas nas
regulamentações aplicáveis, segundo as especificações do respectivo suplemento de preço.
Em 02 de julho de 2012, a Entidade apresentou junto à CNV o Prospecto de Emissão de Obrigações
Negociáveis sob o referido Programa e o Suplemento de Preço, correspondente à Emissão da Primeira
Série. Em 25 de outubro de 2012, pela Resolução nº 16.950, a CNV autorizou o referido Programa.
Nos termos do referido programa, a Entidade emitiu, em 03 de dezembro de 2012, Classe n.º 1, Série n.º
1, de obrigações negociáveis simples no valor de $ 200.000 com prazo de 18 meses e amortização com
sistema de pagamento único na data de vencimento.
Essa série rende juros segundo taxa anual variável equivalente à taxa BADLAR privada mais diferencial
de juros de 4%, pagável trimestralmente no fim do período.
O Conselho de Administração do Banco Patagonia S.A. aprovou, em 26 de agosto de 2013, a atualização
do Prospecto do Programa Global para a Emissão de Obrigações Negociáveis Simples, e a emissão, nos
termos deste Programa, da Classe II; em 23 de outubro de 2013, tanto a atualização quanto a emissão
foram autorizadas pela CNV.
Por último em 1 de novembro de 2013 a Entidade emitiu a Clase Nº II obrigações negociáveis pelo valor
de V$N 300.000, com taxa variável, prazo de 18 meses e amortização em único pagamento na data de
vencimento. O rendimento de juros segundo taxa anual variável equivalente à taxa BADLAR privada mais
diferencial de juros de 3,9%, pagável trimestralmente no fim do período.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, os montantes correspondentes ao capital mais juro incorridos era
de 183.254 e 83.153, respectivamente.
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3. Programa global para emissão de Debêntures de GPAT C.F.S.A. autorizado pela CNV em 11 de
fevereiro de 2011
Mediante Resolução n.° 15.868, de 30 de abril de 20 08, a CNV autorizou o ingresso na oferta pública da
GPAT Compañía Financiera S.A. (ex GMAC Compañía Financiera S. A.), com a criação de um programa
global de emissão de obrigações negociáveis simples, não conversíveis em ações, pelo valor de até $
400.000, ou o equivalente em outras moedas.
Na reunião de 6 de maio de 2008, o Conselho de Administração da GPAT C.F.S.A. aprovou os termos e
condições finais do programa e a emissão das obrigações negociáveis classe 1, com taxa fixa e
vencimento em 2009, pelo valor nominal de até pesos argentinos $ 50.000, garantidas pela GMAC LLC
(depois GMAC Inc. e atualmente denominada Ally Financial Inc.) e das obrigações negociáveis classe 2
com taxa variável e vencimento em 2011, no valor nominal de até $ 150.000 (menos o valor nominal das
obrigações negociáveis classe 1 que forem emitidas), garantidas pela GMAC LLC (depois GMAC Inc. e
atualmente denominada Ally Financial Inc.).
Em 24 de julho de 2008, a CNV foi notificada da decisão de suspender o período de subscrição das
obrigações negociáveis, informando-se além do mais que a GPAT C.F.S.A. poderá, a seu exclusivo
critério, reiniciar o período de subscrição, fato que será informado mediante aviso complementário ao
Suplemento de Prospecto, que será publicado por um dia no Boletim Diário da Bolsa de Comércio de
Buenos Aires.
Junto com a aprovação da transferência do pacote acionário em favor do Banco Patagonia S.A., o BCRA
resolveu cancelar a obrigação de contar com a garantia da GMAC LLC (depois GMAC Inc. e atualmente
denominada Ally Financial Inc.) para a emissão de obrigações negociáveis. Portanto, a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária de Acionistas da GPAT C.F.S.A., realizada em 26 de julho de 2010, resolveu
alterar o artigo 4.°, item 5, do Estatuto, para anu lar esse requisito de garantia para a emissão de
obrigações negociáveis.
Em 04 de janeiro de 2011, o Conselho de Administração da GPAT C.F.S.A., tendo em vista a análise das
fontes de financiamento que essa sociedade emprega na atualidade respeito de outros instrumentos de
financiamento alternativos, entre eles a emissão de obrigações negociáveis de curto prazo, decidiu
reativar o programa de obrigações negociáveis simples e introduzir um adendo ao prospecto que fora
publicado oportunamente. Além do mais, resolveu solicitar à CNV a autorização do programa global de
obrigações negociáveis e a emissão de obrigações negociáveis de curto prazo, nos termos do referido
programa.
Em 12 de janeiro de 2011, a Assembleia Geral Extraordinária da GPAT C.F.S.A. resolveu requerer a
transferência da autorização do referido programa global de obrigações negociáveis por causa da
mudança de denominação social, e aprovar o suplemento ao prospecto do programa global, incluindo as
alterações correspondentes que resultam da mudança de denominação social, que foi autorizada pela
CNV em 11 de fevereiro de 2011.

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade



Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

Jorge G. Stuart Milne
Presidente

62

BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Em 26 de janeiro de 2012, o Conselho de Administração da GPAT Compañía Financiera S.A.,
considerando que o montante do referido programa está alcançando o limite autorizado, resolveu
requerer autorização da CNV para alongar o programa vigorante, de $ 400.000 para $ 800.000, e para a
emissão de obrigações negociáveis de curto prazo nos termos desse programa, e que foi autorizada pela
CVN em 28 de fevereiro de 2012.
Em 25 de outubro de 2012, a CNV aprovou o alongamento do referido programa global, de $ 800.000
para $ 1.500.000, e sua renovação pelo prazo de 5 anos a partir dessa data.
A seguir demonstramos o detalhe das captações de debêntures de GPAT Compañía Financiera S.A. em
31 de dezembro de 2013 e 2012:

Emissões

Moeda

Serie V
Serie VI
Serie VII Classe B
Serie VIII Classe A
Serie VIII Classe B
Serie IX Classe A
Serie IX Classe B
Serie X Classe A
Serie X Classe B
Serie XI Clase B
Serie XII Clase B
Serie XIII Clase A
Serie XIII Clase B
Serie XIV Clase A
Serie XIV Clase B
Serie XV Clase A
Serie XV Clase B

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

Valor
Emitido
ARS
100.000
150.000
150.000
33.500
58.205
27.400
110.100
50.000
97.611
176.667
213.300
43.889
206.111
43.250
206.750
22.650
210.444

Taxa nominal anual

Data de
captação

Data de
Vencimento

Badlar + 240 p.b.
Badlar + 239 p.b.
Badlar + 200 p.b.
16,75%
Badlar + 350 p.b.
18,00%
Badlar + 399 p.b.
18,90%
Badlar + 429 p.b.
Badlar + 435 p.b
Badlar + 430 p.b
19,00%
Badlar + 297 p.b
21,00%
Badlar + 399 p.b
24,75%
Badlar + 450 p.b

17/01/2012
07/03/2012
24/04/2012
03/07/2012
03/07/2012
30/08/2012
30/08/2012
07/11/2012
07/11/2012
22/01/2013
22/03/2013
23/04/2013
23/04/2013
02/08/2013
02/08/2013
21/11/2013
21/11/2013

16/01/2013
07/03/2013
19/04/2013
30/03/2013
25/12/2013
27/05/2013
21/02/2014
04/08/2013
07/05/2014
22/07/2014
22/09/2014
23/01/2014
23/10/2014
06/05/2014
06/02/2015
27/08/2014
27/05/2015

Saldo em
31/12/2013

Saldo em
31/12/2012

35.378
35.050
61.211
72.807
13.573
72.584
16.036
74.648
8.329
68.765
458.381

40.505
53.504
59.715
15.085
24.215
9.880
44.471
21.372
41.769
310.516

Em 20 de janeiro de 2014, o Conselho de Administração da GPAT C.F.S.A. aprovou a emissão das
Obrigações Negociáveis Série XVI, no valor nominal máximo de até ARS 200.000, com autorização da
CNV ainda pendente na data de emissão das demonstrações financeiras.
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NOTA 31: Outros passivos

Financeiros
Consumos a pagar de cartões de crédito
Remunerações e encargos sociais
Obrigações por operações vinculadas com comércio exterior
Arrecadações a conta de terceiros
Credores diversos
Retenções sobre remunerações
Outros passivos financeiros
Não financeiros
Impostos a pagar
Programa de fidelização de clientes
Antecipações por vendas de bens
Outros passivos não financeiros

31/12/2013
657.497
216.700
97.102
166.192
71.797
56.248
7.388
42.070

31/12/2012
548.021
279.555
73.870
73.178
57.940
44.773
6.047
12.658

306.448
285.688
19.261
174
1.325

270.526
244.379
15.437
9.361
1.349

963.945

818.547

NOTA 32: Provisões para riscos diversos
Compreende valores estimados para enfrentar riscos de provável ocorrência que, caso ocorrerem, dariam
origem a uma perda para a Entidade. A movimentação nas provisões durante os exercícios findos em 31
de dezembro de 2013 e 2012 está demonstrada a seguir:
Provisões
Evolução de provisões para
riscos diversos

Trabalhistas e
legais (1)

Outras

Total

No início (31 de dezembro de 2012) (*)
Baixas do exercício (Vide Nota 14)
Adições do exercício
Em 31 de dezembro de 2013

14.793
6.079
(5.959)
14.913

813
758
1.571

15.606
6.837
(5.959)
16.484

Vencimento de provisões para
riscos diversos
Menos de 12 meses
Mais de 12 meses
Em 31 de dezembro de 2013

2.589
12.324
14.913

273
1.298
1.571

2.862
13.622
16.484

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2013.
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Provisões
Evolução de provisões para
riscos diversos

Trabalhistas e
legais (1)

Mandados de
segurança (2)

Outras

Total

No início (31 de dezembro de 2011) (*)
Baixas do exercício (Vide Nota 14)
Adições do exercício
Em 31 de dezembro de 2012

14.108
5.156
(2.148)
17.116

1.385
(1.385)
-

867
114
(40)
941

16.360
5.270
(3.573)
18.057

Vencimento de provisões para
riscos diversos
Menos de 12 meses
Mais de 12 meses
Em 31 de dezembro de 2012

3.677
13.439
17.116

-

202
739
941

3.879
14.178
18.057

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2012.

(1) Devido à natureza de seu negócio, a Entidade tem diversas demandas judiciais pendentes pelas
quais se registram provisões quando, em opinião da Administração e de seus assessores legais, é
provável que estas possam resultar em um passivo adicional e a quantia pode ser estimada
razoavelmente. As outras demandas contra a Entidade que não foram provisionadas, em opinião da
Administração e de seus assessores legais, não resultarão em passivos adicionais àqueles já
registrados, nem terão um efeito material nas demonstrações financeiras da Entidade.
(2) Como consequência das medidas adotadas pelo Estado Nacional em conexão com a “pesificação”
dos depósitos originalmente denominados em dólares norte-americanos e a reestruturação dos
depósitos bancários desde princípios de 2002, um número importante de ações legais foi iniciado
por indivíduos e entidades legais contra as entidades financeiras.
Ainda assim, durante 2007 a Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina deferiu sentenças que
estabelecem e/ou esclarecem tanto a metodologia do cálculo como o cômputo dos pagamentos em
conta respeito dos depósitos envolvidos. Oportunamente, a Entidade tinha feito o cálculo do efeito
máximo resultante da aplicação destas sentenças contabilizando em resultados o montante adicional
a ser pago. O saldo ao início do exercício correspondia ao saldo residual pendente de pagamento e
foi reclassificado nesse período á conta "Depósitos", juntamente com os depósitos pelos que foram
gerados.
Na opinião do Conselho de Administração do Banco e de seus assessores legais, não existem outros
efeitos significativos que os apresentados nas demonstrações financeiras, cujos montantes e prazos
de cancelamento foram registrados com base no valor atual destas estimativas, assim como a data
provável de sua resolução final.
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NOTA 33: Reservas de Patrimônio Líquido
Reserva por
diferenças de
conversão (1)

Evolução

Reserva
legal (2)

Reserva
facultativa
(3)

Total

Em 1º de janeiro de 2013 (*)
Conversão de moeda estrangeira
Efeito tributário sobre a conversão de moeda estrangeira (Vide nota 16)
Distribuição de lucros aprovada pela Assembleia Geral Ordinária de
Acionistas de 24/04/13 (Vide Nota 18)
Distribuição futura de lucros (Vide Nota 18)

(44.854)
(42.388)
14.836

197.137
-

358.074
-

510.357
(42.388)
14.836

-

63.553
-

254.211

63.553
254.211

Em 31 de dezembro de 2013

(72.406)

260.690

612.285

800.569

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2013.

Reserva por
diferenças de
conversão (1)

Evolução
Em 1º de janeiro de 2012 (*)
Conversão de moeda estrangeira
Efeito tributário sobre a conversão de moeda estrangeira (Vide nota 16)
Distribuição de lucros aprovada pela Assembleia Geral Ordinária de
Acionistas de 26/04/12
Programa de recompra de ações

Distribuição futura de lucros
Aquisição de ações próprias (Vide Nota 2)

Em 31 de dezembro de 2012

Reserva
legal (2)

Reserva
facultativa
(3)

Total

(36.386)
(13.028)
4.560

177.200
-

-

140.814
(13.028)
4.560

-

50.890
-

1.435
413.026
(164)

50.890
1.435
413.026
(164)

(44.854)

228.090

414.297

597.533

(*) Convertido conforme taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2012.

(1)

Registram-se as diferenças de cambio decorrentes da conversão das Demonstrações Financeiras do Banco Patagonia S.A. de
pesos argentinos para reais (Vide Nota 3.1).

(2)

As disposições do BCRA estabelecem que 20% do resultado do exercício obtido nos termos das normas do BCRA, deve ser
apropriado a reserva legal (Vide Nota 18).

(3)

Essas reservas foram constituídas com observância do disposto na RG nº 593/11 da CNV, que estabelece que os resultados
não distribuídos de caráter positivo, após o reintegro da reserva legal e da cobertura total das perdas de exercícios anteriores,
precisam da deliberação expressa da assembléia de acionistas sobre a distribuição efetiva como dividendos, sua capitalização
com entrega de ações liberadas, a constituição de reservas outras que a Legal, ou a eventual combinação desses dispositivos.
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NOTA 34: Requerimentos de capital mínimo
O BCRA exige que as entidades financeiras mantenham individualmente e no consolidado, níveis
mínimos de capital (“capitais mínimos”) que são definidos como uma função de risco de crédito, risco de
mercado e risco operacional.
Os objetivos primários da administração de capital do Banco são garantir que o Banco cumprirá com os
requisitos de capital impostos externamente e que mantenha fortes qualificações de créditos e
percentuais de capital saudáveis a fim de suportar seu negocio e maximizar o valor dos acionistas.
O Banco administra sua estrutura de capital e ajusta essa estrutura em virtude das mudanças nas
condições econômicas e as características de risco de suas atividades. A fim de manter ou ajustar a
estrutura de capital, o Banco pode ajustar a montante do pagamento de dividendos aos acionistas,
restituir capital aos acionistas ou emitir valores mobiliários. Não houve mudanças nos objetivos, políticas
nem nos processos em comparação com exercícios contábeis anteriores.
O Banco apresenta um excedente respeito deste requerimento, que representa o valor em excesso do
capital mínimo consolidado obrigatório fixado pelo BCRA. Em consequência, o Banco considera que seu
capital é adequado para cumprir com suas necessidades atuais e as razoavelmente previsíveis.
O capital mínimo consolidado requerido e o capital consolidado do Banco calculado de conformidade com
as normas do BCRA se detalham no seguinte quadro:

Risco de crédito (1)
Risco de mercado (2)
Risco de taxa de juros (3)
Risco operacional (4)
Capital mínimo consolidado obrigatório em virtude das normas do BCRA
Patrimônio ordinário nível 1 (5)
Deduções (6)
Patrimônio ordinário nível 2 (7)
Responsabilidade Patrimonial Computável consolidada em virtude das
normas do BCRA
Excedente de capital

31/12/2013

31/12/2012

690.811
20.633
169.174
880.618

592.969
15.371
156.350
141.008
905.698

1.587.361
(12.674)
79.304

1.351.983
(9.460)
34.484

1.653.991
773.373

1.377.007
471.309


(1) É o requisito de capital para cobrir o risco de crédito calculado mediante uma fórmula baseada
nas ponderações dos distintos financiamentos, segundo o risco associado.
(2) É calculado pela soma dos distintos valores necessários para cobrir o risco de mercado por
categoria de ativos. O requerimento é calculado em forma diária.
(3) Captura o risco que surge quando a sensibilidade à duração (“duration”) dos ativos perante as
mudanças na taxa de juros não coincide com a dos passivos.
A Comunicação "A" 5369 e normas complementares deixam sem efeito, a partir de 01 de janeiro
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de 2013, as disposições em matéria de capital mínimo por risco de taxa de juro, sem prejuízo de
que as entidades financeiras devem continuar a gerenciar esse risco, fato que será revisado pela
Superintendência de Entidades Financeiras e Cambiais, que poderá determinar a necessidade de
integração de capital regulatório superior. Em 31 de dezembro de 2013 a exigência de taxa de
interes é de 131.065.
(4) O requerimento de capital mínimo é de 15% sobre a média da receita líquida por juros e
comissões, e da receita por lucros diversos nos últimos 36 meses. Dessa quantia serão
deduzidos, se corresponder, os resultados extraordinários por participações em entidades
financeiras, créditos recuperados e constituição ou baixa de provisões várias. Não é permitida a
dedução de despesas administrativas nem a constituição de provisões sobre empréstimos.
(5) Compõem-se com capital social, aportes não capitalizados, ajustes em patrimônio, reservas de
lucros, resultados não designados e outros resultados positivos e negativos, participação
minoritária e instrumentos representativos de dívida que possuam certas condições de emissão.
(6) Saldos em favor do imposto ao lucro mínimo estimado, participações em aplicações do
deferimento do pagamento de impostos, saldos em contas de outras entidades financeiras e
outras colocações à vista em bancos e outras instituições financeiras do exterior que não contem
com qualificação “investment grade”, títulos de crédito que fisicamente não estejam em poder da
Entidade, títulos emitidos por governos de países estrangeiros cuja qualificação seja inferior à
concedida aos títulos públicos nacionais, acionistas, imóveis pendentes de escrituração, luvas,
despesas de organização, contas pendentes de imputação e outras.
(7) Instrumentos emitidos pela Entidade não incluídos no ponto (5) ágio desses instrumentos,
provisões por risco de inadimplência de carteira correspondente a devedores em situação normal
(situação 1) e os financiamentos que estão cobertos com garantias preferidas “A” (garantias de
efetivação imediata) e instrumentos emitidos pelas subsidiárias sujeitos a supervisão consolidada
em poder de terceiros.
Em 9 de novembro de 2012, a Comunicação "A" 5369 e complementárias do BCRA alteraram o
regime em vigor, tanto no tocante à exigência quanto à integração, com data de aplicação desde
janeiro e fevereiro de 2013, respectivamente.
Essas alterações acarretam, entre outras questões, mudanças nos ponderadores de risco e no
tratamento da carteira inadimplente, a incorporação do conceito de "cobertura de risco de crédito",
que será utilizado para avaliar especificamente o tratamento das garantias recebidas, a eliminação da
exigência por risco de taxa de juros (que, porém, deverá continuar sendo gerenciado pela Entidade) e
mudanças no tratamento das securitizações.
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NOTA 35: Informação adicional da Demonstração Consolidada de Fluxo de Caixa
A Entidade apresentou os fluxos de caixa de suas operações pelo método direto, segundo o qual são
apresentados separadamente as principais classes de recebimentos e pagamentos em termos brutos.
Disponível


Caixa (Vide nota 19)
BCRA - conta corrente (Vide Nota 19)
Saldos em outras entidades financeiras (Vide Nota 20)
Total

31/12/2013
472.288
1.449.842
215.004

31/12/2012
582.183
1.145.317
192.077

2.137.134

1.919.577

O disponível i inclui caixa, as contas correntes no BCRA e em outras entidades financeiras de imediata
disponibilidade.
NOTA 36: Informação sobre partes relacionadas
Detalhamos abaixo as operações com partes relacionadas (pessoas físicas e jurídicas coligadas com a
Entidade).
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil S.A. é uma entidade financeira organizada nos termos das leis do Brasil; é acionista
controlador da Entidade, como mencionado na Nota 2.3.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o Banco Patagonia S.A. e Banco Patagonia Uruguai S.A. I.F.E.
realizaram operações de serviços bancários no exterior com Banco do Brasil Agência Nova Iorque e
Banco do Brasi S.A., respectivamente) por 8.898 e 6.198, que são escrituradas na rubrica "Saldos em
outras entidades financeiras" (Vide Nota 20).
Além do mais, o Banco do Brasil S.A. (Agência Buenos Aires) em 31 de dezembro de 2013 e 2012,
mantém conta corrente na Entidade por 282 e 358, respectivamente, registrada na rubrica "Depósitos", e
em 31 de dezembro de 2012, o Banco do Brasil S.A. (Agência Nova Iorque) proporciona financiamento à
Entidade por 36.033, registrados na rubrica "Financiamentos recebidos de entidades financeiras" (Vide
Nota 28).
Provincia de Río Negro
A província de Río Negro, único acionista titular de ações classe A, possui de acordo com o disposto no
estatuto social do Banco, a faculdade de designar um diretor pela classe A enquanto possua pelo menos
uma ação desta classe. Desde 1996, o Banco atua como agente financeiro (Vide Nota 45) da província
de Río Negro, em virtude do convenio celebrado em 1996, renovado em 14 de dezembro de 2006 pelo
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prazo de 10 anos a contar de 1º de janeiro de 2007. O rol de agente financeiro provincial permite prestar
diversos serviços visando atender as necessidades financeiras e de serviços das distintas áreas do setor
público da província (administração central, organismos e sociedades vinculadas, bem como municípios),
por exemplo arrecadação de impostos, serviços de pagamento de salários, entre outros. A função de
agente financeiro não inclui a obrigação de assistir financeiramente a província de Río Negro em outras
condições que as compatíveis com o caráter de banco privado.
Alem do mais, em 31 de dezembro de 2013, o Conselho de Administração do Banco Patagonia S.A.
otorgou um empréstimo sindicado á Província de Rio Negro, no que é participante e organizador, pelo
valor de $ 110.000, com taxa de juros de 27,5% e vencimento em dezembro de 2016. As receitas por
comissões relacionadas são registradas na conta ”Receitas por comissões – outros” por 607.

Operações com diretores, gerentes assistentes ou membros próximos das famílias
O Banco não participou em transações com seus diretores, subgerentes ou membros próximos das
famílias de estas pessoas, nem concedeu nenhum empréstimo, nem existe nenhuma operação proposta
com estas pessoas, exceto aquelas permitidas pelas leis vigentes, que devido a seus valores são de
baixa significância. Em particular, algumas destas pessoas participaram em certas operações de crédito
com o Banco, de acordo com o permitido pela Lei de Sociedades Comerciais e as normas do Banco
Central que permitem essas operações quando se ajustem a práticas do mercado. Ditas normas fixam
limites sobre o valor de crédito que pode conceder-se às partes relacionadas.
O BCRA exige a apresentação, sobre uma base mensal, de um detalhe dos valores de crédito pendentes
de diretores, acionistas controladores, funcionários e outras entidades relacionadas que foram tratados
pelo Conselho de Administração.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, existe um total de 24.707 e 12.150, respectivamente, como
financiamento pendente de pagamento outorgada pelo Banco a partes relacionadas.
Empréstimos
Documentos sem garantia
Adiantamentos sem garantia
Cartões de crédito sem garantia
Arrendamentos (Leasing) financeiros
Outros créditos
Total do financiamento

31/12/2013
23.951
20.688
1.597
1.211
455
756
24.707

31/12/2012
8.693
3.569
4.308
498
318
3.457
12.150

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2013 e 2012, existem na Entidade depósitos de partes
relacionadas por 14.106 e 19.348, respectivamente.
Os empréstimos, as operações contingentes e os depósitos com partes relacionadas foram efetuados de
acordo com as condições de mercado para outros clientes.
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Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, os empréstimos a empregados, incluindo os concedidos a gerentes
de primeira linha, representam 43.960 e 31.430, respectivamente.
Os resultados pelas transações de empréstimos e depósitos não são significativos.
A Entidade não registra empréstimos concedidos a diretores e pessoal chave garantidos com ações.
A remuneração do pessoal chave do grupo, correspondente a salários e gratificações, é de 23.992 e
11.940, em 31 de dezembro de 2013 e 2012, respectivamente. Não existem outros benefícios para o
pessoal chave.
NOTA 37: Bens de disponibilidade restrita

Caixa e saldos no BCRA
Garantia por operações com o BCRA / MAE (1)
Saldos em outras entidades financeiras
Banco Central del Uruguay (2)
Ativos financeiros avaliados a valor justo mantidos para negociação
Bônus da Nação Argentina em $ Badlar Privada + 275 P.B. (BONAR 2014) (1)
Bônus da Nação Argentina em $ Badlar Privada + 3% (BONAR 2015) (1)
Bônus da Nação Argentina em $ Badlar Privada + 3% (BONAR 2015) (3)
Bônus Consolidação $ Serie 7 (1)
Ação em Mercado de Valores S.A. (4)
Ativos financeiros avaliados a valor justo a partir do reconhecimento
inicial
Letras do BCRA-Vto 19/02/14 (1)
Notas do BCRA-Vto 23/04/14 (1)
Outros ativos
Garantias em Entidades Administradoras de Cartões de crédito (1)
Depósitos judiciais
Depósitos em garantia de alugueis
Outros depósitos em garantia
Outros
TOTAL

31/12/2013

31/12/2012

91.263

120.513

1.171

1.022

43.301
36.191
26.395
18.140
741

18.326
34.587
858

40.444
23.385
32.467
1.239
671
631
111

27.197
10.958
666
129

316.150

214.256

(1) Encontram-se afetados em garantia pela operatória com o BCRA, Administradoras de cartões de
créditos e Mercado Abierto Electrónico (MAE).
(2) Encontram-se afetados em garantia em cumprimento do artículo 393 da Recopilação de Normas
de Regulamentação e Controle do Sistema Financeiro do Banco Central do Uruguai.
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(3) Afetados em garantia da linha de Empréstimo BID Nº 1192/OC-AR (Comunicações “A” 4620, “B”
8920 e suas complementarias do BCRA) do Programa Global de Crédito a Micro, Pequena e
Media Empresa.
(4) Patagonia Valores detem uma ação do Mercado de Valores S.A. como garantia de um seguro
das operações efetuadas pela mesma.
A Gerência da Entidade estima que não haverá perdas pelas restrições sobre os ativos mencionados
anteriormente.

NOTA 38: Concentração de empréstimos e depósitos

Empréstimos
31/12/2013
Número de clientes
10 maiores clientes
50 seguintes maiores clientes
100 seguintes maiores clientes
Demais clientes
Total (Vide nota 23)

Saldo da dívida

31/12/2012

% sobre carteira
total

Saldo da dívida

% sobre carteira
total

545.755

6,40

721.854

8,77

1.158.663

13,60

1.087.583

13,22

1.035.883

12,16

945.785

11,50

5.780.650

67,84

5.472.515

66,51

8.520.951

100,00

8.227.737

100,00

Depósitos
Número de clientes

31/12/2013
Saldo da dívida

31/12/2012

% sobre carteira
total

Saldo da dívida

% sobre carteira
total

10 maiores clientes

1.026.181

12,63

1.082.073

13,70

50 seguintes maiores clientes
100 seguintes maiores clientes

1.325.518
764.863

16,32
9,42

1.444.795
765.431

18,29
9,69

Demais clientes

5.006.294

61,63

4.606.223

58,32

Total (Vide nota 29)

8.122.856

100,00

7.898.522

100,00
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NOTA 39: Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo é definido como a quantia pela que um ativo poderia ser trocado ou um passivo liquidado,
em condições de independência mutua entre partes corretamente informadas e dispostas a isso em uma
transação corrente, sob a condição de que a Entidade é uma empresa em continuidade.
Quando um instrumento financeiro é negociado num mercado líquido e ativo, o preço negociado no
mercado numa transação real constitui a melhor evidencia de seu valor justo. Quando não se conhece o
preço estipulado no mercado ou este não pode ser um indicativo do valor justo do instrumento, para
determinar este valor justo pode ser utilizado o valor de mercado de outro instrumento de similares
características, análises de fluxos descontados ou outras técnicas aplicáveis, as que são afetadas de
maneira significativa pelas premissas utilizadas.
Contudo a Administração tenha utilizado seu melhor juízo na estimativa dos valores justos de seus
instrumentos financeiros, qualquer técnica para efetuar esta estimativa implica certo nível de fragilidade
inerente. Em conclusão, o valor justo poderia não ser indicativo do valor realizável líquido ou de
liquidação.
Determinação do valor justo e de sua hierarquia
A Entidade utiliza a seguinte hierarquia para a determinação do valor justo de seus instrumentos
financeiros:
a) Nível 1: Cotações em mercados ativos para iguais instrumentos.
b) Nível 2: Outras técnicas de valorização baseadas em dados observáveis no mercado.
c) Nível 3: Outras técnicas de valorização baseadas em dados não observáveis no mercado.
A tabela a seguir apresenta a análise dos instrumentos financeiros contabilizados pelo valor justo por
níveis de hierarquia:


Instrumentos financeiros
Ativos financeiros avaliados a valor justo mantidos para
negociação
Ativos financeiros avaliados a valor justo a partir do
reconhecimento inicial
Instrumentos financeiros derivativos
TOTAL ATIVOS

Nível 1

Nível 2

Total em
31/12/2013

Nível 3

491.422

12.154

-

503.576

354.073
0
845.495

2.305
14.459

-

354.073
2.305
859.954
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Instrumentos financeiros
Ativos financeiros avaliados a valor justo mantidos para
negociação
Ativos financeiros avaliados a valor justo a partir do
reconhecimento inicial
TOTAL ATIVOS

Nível 1

Nível 2

Total em
31/12/2012

Nível 3

463.434

21.669

-

485.103

44.386
507.820

21.669

-

44.386
529.489

-

3
3

-

3
3

Instrumentos financeiros derivativos
TOTAL PASSIVOS


Apresentamos a seguir uma descrição dos instrumentos financeiros contabilizados pelo valor justo,
utilizando técnicas de valorização baseadas em dados observáveis no mercado:
Ativos financeiros mensurados ao valor justo mantidos para negociação: Em 31 de dezembro de 2013,
inclui essencialmenteTítulos de Dívida das Províncias de Entre Rios e de Neuquén, e em 31 de dezembro
de 2012 Bônus da Nação Argentina em pesos Badlar + 350 P.B. que são registrados pelo seu valor justo
utilizando curvas de rendimento de espécies correspondentes à mesma classe de instrumento, com
cotação normal e habitual e “duration” similar.
Instrumentos financeiros derivativos: inclui os juros a pagar por permutas de taxa de juros contabilizadas
ao valor atual das diferenças entre os fluxos futuros de juros determinados pela aplicação das taxas de
juros fixas e variáveis sobre os valores nocionais dos contratos.
Transferências entre níveis de hierarquia

Ativos financeiros avaliados pelo justo valor mantidos para negociação (1)

Transferências de nível 1 a nível 2
31/12/2013
31/12/2012
21.253

(1) Corresponde principalmente a Bônus da Nação Argentina em $ Badlar + 350 P.B., incluído no nível de hierarquia
1 em 31 de dezembro de 2011, que em 31 de dezembro de 2012, foram registrados pelo valor justo, utilizando curvas
de rendimento de espécies correspondentes à mesma classe de instrumento, com cotação normal e similar
“duration”.

Em 31 de dezembro de 2012, não foram realizados transferências a nível 1 de hierarquia de instrumentos
financeiros incluídos em nível 2 de hierarquia em 31 de dezembro de 2011. Alem do mais, em 31 de
dezembro de 2013, não foram realizados transferências de hierarquia com respeito ao 31 de dezembro
de 2012.
Valor justo de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo valor justo
A seguir, são descritas as metodologias e implícitos utilizados para determinar os valores justos dos
instrumentos financeiros:
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Ativos cujo valor justo é similar ao valor em livros
Para os ativos e passivos financeiros que são líquidos ou tem vencimentos em curto prazo (menores de
três meses), se considera que o valor em livros é similar ao valor justo.
Instrumentos financeiros de taxa fixa
O valor justo dos ativos financeiros foi determinado descontando o fluxo de caixa futuros segundo taxas
de mercado correntes oferecidas, para cada exercício, para instrumentos financeiros de similares
características. O valor justo estimado para os depósitos com taxa de juros fixa foi determinado
descontando os fluxos de fundos futuros, mediante a utilização de taxas de juros de mercado para
imposições com vencimentos similares aos da carteira do Banco.
Para os ativos cotizados e a dívida cotizada emitida a valor justo se determina em base aos preços de
mercado.
Outros instrumentos financeiros
No caso de ativos e passivos financeiros que são líquidos ou com curto prazo de vencimento, estimaseque seu valor justo se assemelhe a seu valor contábil. Este implícito também se aplica aos depósitos
de contas poupança, contas correntes e outros.
O seguinte quadro mostra uma comparação entre o valor justo dos instrumentos financeiros não lançados
pelo seu valor justo e seu valor contábil.

31 de dezembro de 2013
Valor contábil

Valor justo

Ativos financeiros
Caixa e saldos no Banco Central da República Argentina
Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados ao custo amortizado

2.013.393

2.013.393

215.004

215.004

20.130

24.357

8.312.979

8.232.677

Outros créditos (1)

91.946

90.571

Outros ativos financeiros

35.008

35.008

Empréstimos (1)

Passivos financeiros
Financiamentos recebidos de entidades financeiras

144.344

144.344

8.122.856

8.143.784

Obrigações negociáveis

641.635

647.616

Outros passivos financeiros

657.497

657.497

Depósitos
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31 de dezembro de 2012
Valor contábil

Valor justo

1.848.013

1.848.013

Ativos financeiros
Caixa e saldos no Banco Central da República Argentina
Saldos em outras entidades financeiras

192.077

192.077

8.006.142

8.008.774

Outros créditos

56.572

56.852

Outros ativos financeiros

11.624

11.624

Empréstimos

Passivos financeiros
Financiamentos recebidos de entidades financeiras

265.462

265.462

7.898.522

7.878.456

Obrigações negociáveis

393.669

405.615

Outros passivos financeiros

548.021

548.021

Depósitos



(1) A Gerência da Entidade não identificou indicadores adicionais de deterioração de seus ativos
financeiros como resultado das diferenças no valor justo dos mesmos.
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- 3.626.363

Empréstimos
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-

12.486

425

42.340
19.356
587.944

3.903.388 3.678.590

59.378

-

(a) 3.844.010 3.028.950

-

2.326.078 4.034.262

Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
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(a) Inclui contas à vista

TOTAL PASSIVO

Outros passivos financeiros

Obrigações negociáveis

Depósitos

Financiamentos recebidos de entidades
financeiras

TOTAL ATIVO

58.285

-

Instrumentos financeiros derivativos

35.008

-

Outros ativos financeiros

131.183

-

Ativos financeiros avaliados a custo amortizado

Outros créditos

263.805

4.388

-

-

-

215.004

2.013.393
-

-

-

426.154

7.766

187.989

205.057

25.342

873.150

-

1.538

807.935

555

-

60.000

3.122

De 3 a 6
meses

-

-

336.710

548

208.454

127.708

0

696.214

-

933

666.680

680

-

-

27.921

De 6 a 12
meses

Jorge G. Stuart Milne
Presidente

972.938

265

47.507

917.094

8.072

929.553

-

7.652

735.816

587

-

162.890

22.608

Sem
De 1 a 3
Vencimento Até 1 mês meses

Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados a valor justo
mantidos para negociação
Ativos financeiros avaliados a valor justo desde
seu reconhecimento inicial

Caixa e saldos no Banco Central da República
Argentina

Ativos e passivos financeiros

-

-

248.552

1.596

178.329

37

68.590

2.626.508

-

10.500

2.440.538

58

20.130

-

155.282

De 1 a 5 anos

-

-

-

-

-

59.835

-

552

32.852

-

-

-

26.431

-

-

De 5 a 10 anos

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

2.814

-

-

2.795

Mais de 10
anos

77

9.566.332

657.497

641.635

8.122.856

144.344

11.548.414

35.008

91.946

8.312.979

2.305

20.130

354.073

503.576

215.004

2.013.393

Total em
31/12/2013

O seguinte quadro mostra uma analise de vencimentos contratuais de ativos e passivos financeiros em 31 de
dezembro de 2013 e 2012:

NOTA 40: Analise de vencimentos de ativos e passivos financeiros

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

-

3

60.485

42.451
487.742

55

3.253

-

387.239

6.047

136.262

210.481

-

34.449

993.818

-

13.392

953.959

-

26.467

De 3 a 6
meses

-

121.732

230

45.562

73.814

-

2.126

664.968

-

786

624.644

-

39.538

De 6 a 12
meses

Jorge G. Stuart Milne
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3.681.085 3.497.804 1.161.466

49.556
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(a) Inclui contas à vista

TOTAL PASSIVO

Outros passivos financeiros

Obrigações negociáveis

-

82.879

700.320

-

67

661.499

-

38.754

-

-

(a)3.631.529 2.884.732 1.097.670

-

Instrumentos financeiros derivativos

Depósitos

-

5.213

2.085.382 3.535.000

Financiamentos recebidos de entidades
financeiras

TOTAL ATIVO

29.984

- 3.528.892
11.624

-

-

Empréstimos

Outros ativos financeiros

895

3.684

Outros créditos

-

-

(a)192.077

1.848.013

Sem
De 1 a 3
Vencimento Até 1 mês meses

Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados a valor justo
mantidos para negociação
Ativos financeiros avaliados a valor justo desde
seu reconhecimento inicial

Caixa e saldos no Banco Central da República
Argentina

Ativos e passivos financeiros

-

256.351

4.391

166.141

296

-

85.523

2.614.503

-

7.090

2.201.164

44.386

361.863

De 1 a 5 anos

-

-

-

-

-

-

31.992

-

40

31.858

-

94

-

-

De 5 a 10 anos

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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-

-

-

-

-

-

-

17.934

-

-

4.126

-

13.808

Mais de 10
anos

78

9.105.677

548.021

393.669

7.898.522

3

265.462

10.643.917

11.624

56.572

8.006.142

44.386

485.103

192.077

1.848.013

Total em
31/12/2012

BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 41: Classificação de instrumentos financeiros
No quadro seguinte estão apresentados os valores dos ativos e passivos financeiros das contas das
Demonstrações financeiras consolidadas, classificados por categorias de acordo com o NIIF 9, em 31 de
dezembro de 2013 e 2012:

Ativos financeiros mensurados ao valor justo
com mudanças em resultados
Mantidos
para
negociação
ATIVO
Disponível e saldos no Banco Central da
República Argentina
Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados a valor justo
mantidos para negociação
Ativos financeiros avaliados a valor justo
desde seu reconhecimento inicial
Ativos financeiros avaliados a custo
amortizado

Desde seu
reconhecimento
inicial

Ativos
financeiros a
custo
amortizado

Instrumentos
financeiros
derivativos

Passivos
financeiros a
custo
amortizado

Total em
31/12/2013

-

-

-

2.013.393

-

2.013.393

-

-

-

215.004

-

215.004

503.576

-

-

-

-

503.576

-

354.073

-

-

-

354.073
20.130

-

-

0

20.130,00

-

Instrumentos financeiros derivativos

-

-

2.305

-

-

2.305

Empréstimos

-

-

-

8.312.979

-

8.312.979

Outros créditos

-

-

-

91.946

-

91.946

Outros ativos financeiros

-

-

-

35.008

-

35.008

503.576

354.073

2.305,00

10.688.460

-

11.548.414

PASSIVO
Financiamentos recebidos de entidades
financeiras

-

-

-

-

144.344

144.344

Depósitos

-

-

-

-

8.122.856

8.122.856

Total

Debêntures

-

-

-

-

641.635

641.635

Outros passivos financeiros

-

-

-

-

657.497

657.497

Total

-

-

0

-

9.566.332

9.566.332
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Ativos / Passivos financeiros mensurados ao valor
justo com mudanças em resultados
Mantidos
para
negociação
ATIVO
Disponível e saldos no Banco Central da
República Argentina
Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados a valor justo
mantidos para negociação
Ativos financeiros avaliados a valor justo
desde seu reconhecimento inicial
Empréstimos

Desde seu
reconhecimento
inicial

Ativos
financeiros a
custo
amortizado

Instrumentos
financeiros
derivativos

Passivos
financeiros a
custo
amortizado

Total em
31/12/2012

-

-

-

1.848.013

-

1.848.013

-

-

-

192.077

-

192.077

485.103

-

-

-

-

485.103

-

44.386

-

-

-

44.386

-

-

-

8.006.142

-

8.006.142

Outros créditos

-

-

-

56.572

-

56.572

Outros ativos financeiros

-

-

-

11.624

-

11.624

485.103

44.386

-

10.114.428

-

10.643.917

265.462

Total
PASSIVO
Financiamentos recebidos de entidades
financeiras

-

-

-

-

265.462

Instrumentos financeiros derivativos

-

-

3

-

-

3

Depósitos

-

-

-

-

7.898.522

7.898.522

Debêntures

-

-

-

-

393.669

393.669

Outros passivos financeiros

-

-

-

-

548.021

548.021

Total

-

-

3

-

9.105.674

9.105.677
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NOTA 42: Política de gerenciamento de riscos
Os riscos são inerentes às atividades do Banco e se administram através de um processo de
identificação, medição e controle constante, sujeito aos limites e outros controles do risco. Este processo
de administração de riscos é crítico para rentabilidade da Entidade.
O órgão de direção e administração da Entidade é um Conselho de Administração, composto pelo
número de membros efetivos que fixar a Assembleia de Acionistas, entre o mínimo de sete e o máximo
de nove, sendo que os conselheiros terão mandato de três (3) exercícios, permitida a reeleição indefinida.
O Conselho de Administração é responsável pela administração da Entidade e seus objetivos são, entre
outros, coordenar e supervisionar que o funcionamento operacional responda aos objetivos institucionais,
facilitar o desenvolvimento dos negócios com eficiência, controle e produtividade, tendendo a gerar uma
cultura de melhoria permanente nos processos administrativos e comerciais.
Estrutura de gerenciamento de riscos
Adicionalmente, a Entidade formou uma estrutura de controle de riscos, baseada na supervisão do
Conselho de Administração, que é responsável pela aprovação das políticas e estratégias vigentes no
Banco, proporciona princípios para o gerenciamento de riscos em geral e aprova as políticas de controle
de riscos para as áreas específicas como risco de crédito, liquidez, mercado e operacional. Neste
sentido, a participação do Conselho de Administração nos temas abordados pelos diferentes comitês
implica na redução dos riscos que podem surgir associados à gestão dos negócios.



A estrutura antes citada compreende distintos comitês separados e independentes. Abaixo incluímos um
detalhamento dos comitês e de suas funções:
Comitê de Auditoria CNV: As faculdades e deveres do Comitê de Auditoria – CNV são estabelecidos no
artigo 110 da Lei 26.831 de Mercado de Capitais e no artigo 18 parágrafo C., Capítulo III, Título II, da
Resolução Geral 622/2013 da Comissão Nacional de Valores. Os membros do mencionado comitê
podem ser propostos por qualquer um dos membros do Conselho de Administração, em conformidade
com os requerimentos de independência estabelecidos pelo mencionado organismo.
Comitê de Auditoria BCRA: tem a seu cargo as gestões que permitem assegurar o correto funcionamento
dos sistemas e procedimentos de controle interno do Banco, conforme as diretrizes definidas pelo
Conselho de Administração Assim mesmo, este comitê aprova o Plano Anual da Auditoria Interna e
revisa seu grau de cumprimento, e analisa as demonstrações financeiras do Banco, os relatórios do
auditor externo, a informação financeira relevante e os relatórios do Conselho Fiscal.
Comitê de Incobráveis - Área Empresas: sua função é avaliar os clientes em atraso pertencentes à Área
Empresas, definir seu tratamento e realizar o acompanhamento.
Comitê de Controle de Prevenção da Lavagem de Ativos e Financiamento do Terrorismo: e responsável
por planejar, coordenar e zelar pelo cumprimento das políticas que na matéria estabeleça o Conselho
de Administração. O Comitê também assiste ao Banco a respeito da inexistência ou detecção, em tempo
e forma, de operações que podem ser suspeitas como procedentes de lavagem de dinheiro proveniente
de atividades ilícitas, nos termos das normas do BCRA e da Unidade de Informação Financeira (“UIF”).
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Comitê de Ética: 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 membros
do Banco.
Comitê de Qualidade: é responsável pela implementação de forma gradativa e progressiva do “sistema
de gestão de qualidade”, conforme estabelecido na norma internacional ISO 9001:2000, no marco das
diretrizes estabelecidas na matéria pelo Conselho de Administração. Entre outras funções, encontram-se
a de elaborar e realizar o acompanhamento do plano estratégico de qualidade, aprovar os objetivos em
matéria de qualidade para cada produto ou serviço oferecido pelo Banco, aprovar registros e indicadores
de qualidade que serão utilizados, elaborar relatórios anuais em matéria de qualidade, definir os
produtos ou serviços a serem verificados quanto à sua qualidade e selecionar a entidade certificadora.
Comitê de Remunerações e Incentivos para o Pessoal: o objetivo desse Comitê é verificar que o sistema
de incentivos econômicos para o pessoal esteja consistente com as políticas da Entidade. Aliás, esse
comitê deverá avaliar todos os assuntos relativos aos planos de remuneração, benefícios, escalas e
aumentos salariais, aumentos salariais da gerência sênior, visando garantir o princípio de igual retribuição
para igual função.

Comitê de Segurança Informática: é responsável de propor à Diretoria as políticas em matéria de
segurança informática e monitorar seu cumprimento. Assim mesmo, este comitê é encarregado da
elaboração de propostas à Diretoria com relação às medidas preventivas, visando minimizar os riscos
vinculados com os sistemas ou, no caso, de ações corretivas.
Comitê de Tecnologia Informática: é responsável de apresentar ao Conselho de Administração a
proposta e implementação da política tecnológica para o desenvolvimento dos negócios do Banco e
avaliar as necessidades de sistemas de informática, microinformática e de comunicações que se ajustem
à estratégia comercial do Banco, a fim de assegurar o fornecimento das informações e dos serviços
necessários para uso operacional e de gestão.
Comitê de Finanças: tem por objeto monitorar os riscos inerentes ao gerenciamento dos ativos e passivos
financeiros do Banco.
Comitê de Direção: analisa e aprova a concessão de créditos apresentados pelos diferentes comitês do
banco e realiza o monitoramento da gestão da Área.
Comitê de Negócios: analisa diferentes propostas comerciais, define as estratégias comerciais que serão
adotadas pelas diferentes áreas e analisa as forças e fraquezas de possíveis novos produtos.
Comitê de Risco Global: o principal objetivo desse comitê é 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. Adicionalmente, fica informado das posições de cada risco e do
cumprimento de políticas. O escopo de suas funções incluirá tanto a Entidade quanto suas subsidiárias.
Comitê de Risco Operacional: tem por objetivo assegurar que existam processos e procedimentos
aplicáveis a cada unidade de negócio, destinados à gestão do risco operacional dos produtos, atividades,
processos e sistemas da Entidade financeira, avaliando que o processo de vigilância gerencial se adapte
aos riscos inerentes.
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Segundo as boas práticas bancarias recomendadas pelo Comitê de Basileia, o Conselho de
Administração da Entidade aprovou a criação da Gerência Executiva de Gerenciamento de Riscos,
responsável pelo gerenciamento integral dos riscos que enfrenta o Banco e suas sociedades controladas,
através da identificação, avaliação, monitoramento e mitigação dos riscos mais relevantes, entre outros,
os financeiros (liquidez, mercado e taxa), crédito, operacional e de lavagem de dinheiro e financiamento
do terrorismo. A Gerência atua independentemente e é responsável pela Divisão de Gerenciamento de
Risco Operacional e Cumprimento Normativo e a Divisão de Riscos Financeiros.
O gerenciamento dos riscos da Entidade está atravessando processo de adaptação às exigências de
regulação, promovidas pelo Basileia II e pelo BCRA. Essas diretrizes definem uma série de
procedimentos e processos que permitem identificar, mensurar e avaliar os riscos aos que a Entidade fica
exposta, sempre procurando consistência com uma estratégia de negócios de caráter conservador.
Os processos de gerenciamento de risco são transmitidos para toda a instituição, ficando alinhados com
as diretrizes do Conselho de Administração da Entidade e da Gerência Sênior que, através dos Comitês,
definem os objetivos globais exprimidos em metas e limites para as unidades de negócios que gerenciam
o risco.
Em 2013 foi aprofundada a consolidação desse processo de gerenciamento de riscos, sendo os
seguintes os aspectos salientes:


Consolidação da estrutura da Gerência de Riscos Financeiros, que foi ajustada para observar as
diretrizes estabelecidas pelo BCRA nas Comunicações "A" 5203 e "A" 5398, e aprovação pelo
Conselho de Administração de suas politicas e procedimentos.



Definição de novos limites de tolerância ao risco e adequação dos limites existentes com base na
avaliação dos principais riscos aos que é exposta a Entidade. Esses limites são monitorados em
intervalos regulares, e os resultados são comunicados ao Comitê de Risco Global e ao Conselho de
Administração da Entidade.



Elaboração de relatórios periódicos, com o objetivo de identificar, mensurar, monitorar e mitigar os
riscos aos que a entidade está exposta, e sua comunicação ao Conselho de Administração da
Entidade e à Gerência Sênior.



O Processo de Autoavaliação de Capital foi aprofundado, para poder mensurar a exigência de
capital econômico para cada um dos riscos identificados pela Entidade.



Preparação e realização de testes de estresse para cenários de diversa gravidade, para avaliar o
eventual impacto perante situações de tensão e prever ações de contingência no gerenciamento
dos diferentes riscos.
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Sistemas de mensuração de riscos e elaboração de relatórios
Os riscos do Banco são mensurados mediante um método que reflete tanto a perda esperada, que
provavelmente apareça em circunstâncias normais, como as perdas inesperadas, que são uma
estimativa da perda real histórica com base em modelos estatísticos. As estimativas tomam como
referencia as probabilidades que surgem da experiência histórica, ajustadas para refletir o ambiente
econômico. O Banco também considera cenários piores que poderiam surgir em caso de que suposições
extremas, com pouca probabilidade de que ocorrerem, se de fato ocorrerem.
A supervisão e o controle de riscos são realizados principalmente com base em limites estabelecidos pelo
Banco. Estes limites refletem o ambiente de mercado e a estratégia comercial do Banco, bem como o
nível de risco que o Banco está disposto a aceitar, com ênfase adicional sobre indústrias selecionadas.
Além disso, o Banco controla e mede o risco total que suporta a capacidade em relação com a exposição
a riscos total, respeito de todos os tipos de riscos e atividades.
Os distintos Comitês preparam e encaminham relatórios à Diretoria em forma mensal, dos quais constam,
se aplicável, os riscos significativos identificados.
O Banco ativamente emprega garantias para reduzir seus riscos de crédito.
Excessiva concentração de riscos
A fim de evitar concentrações de risco excessivas, as políticas e procedimentos do Banco incluem pautas
específicas para manter uma carteira diversificada. As concentrações identificadas de risco de crédito são
controladas e administradas em consequência. A cobertura seletiva é utilizada dentro do Banco para
administrar concentrações de risco tanto nos níveis de relações como de indústria.
Os principais tipos de riscos aos que está exposta a Entidade são os relacionados com o risco de crédito,
o risco de liquidez, o risco de mercado e o risco operacional.
Abaixo descrevemos as políticas e processos para identificação, avaliação, controle e mitigação para
cada um dos principais riscos:

Risco de crédito
O Risco de crédito é a possibilidade de que o Banco sofra uma perda devido a um ou vários de seus
clientes ou contrapartes não cumprirem com suas obrigações.
Visando administrar e controlar os riscos de crédito, o Conselho de Administração aprova a política de
avaliação de crédito da Entidade a fim de fornecer um ambiente normativo para geração de negócios
tendentes a obter uma relação adequada entre o risco assumido e a rentabilidade. A Entidade conta com
manuais de procedimentos, contendo as orientações na especialidade, a observância das normas em
vigor e os limites estabelecidos e que visam alcançar os seguintes objetivos:
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a) Obter uma adequada segmentação da carteira, por tipo de cliente e por setor econômico;
b)

Potencializar a utilização de ferramentas de análise e avaliação do risco que melhor se adaptem ao
perfil do cliente;

c)

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

d)

Estabelecer limites às faculdades individuais para a concessão de créditos de acordo com seu valor,
com atuação de comitês específicos, que segundo seu âmbito de influencia, serão os responsáveis
por definir os níveis de assistência;

e)

Aperfeiçoar a qualidade do risco assumido, contando com garantias adequadas de acordo com o
prazo do empréstimo e o nível de risco presente; e

f)

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

A fim de avaliar o risco de crédito, o setor de análise de empresas da Gerência de Riscos, com base da
análise e a proposta de crédito elaborada pelo oficial de negócios, analisa a capacidade de crédito e de
repagamento do cliente e emite um relatório no que, entre outros aspetos, lista os principais riscos aos
que está exposta a empresa, que podem comprometer sua capacidade de pagamento e observações
que possa apresentar respeito de litígios originados nas disposições legais do sistema financeiro ou
derivados da atividade comercial, tais como inabilitações, pedidos de falências, processos em curso, etc.
Baseado no relatório de risco, o oficial de negócios elabora uma proposta de qualificação de crédito do
cliente, que inclui a análise de empréstimos, outros créditos, responsabilidades eventuais e garantias
concedidas, e é submetido ao Comitê de crédito encarregado de analisar e de conceder o empréstimo
correspondente.
Segundo o valor e tipo do empréstimo, os comitês de crédito serão responsáveis de analisar e determinar
se o empréstimo deve ser aprovado: o Comitê de Crédito Grandes Empresas Superior e Sênior, o Comitê
de Incobráveis Área de Empresas, ou aqueles que se realizam por zonas ou de maneira virtual para o
caso de Pequenas e Médias Empresas.
O comitê de crédito sênior, responsável da análise das assistências de maior valor, está composto por
membros da Gerência superior da Entidade, da Área de Empresas e de Riscos, incluindo um subgerente
geral a cargo da área comercial de empresas.
Os clientes de Área de Pessoas são qualificados mediante um sistema de “scoring”. As políticas da
Entidade na matéria estabelecem que unicamente casos especiais possam ser qualificados mediante a
utilização de recursos não automáticos, requerendo a intervenção de distintos níveis de aprovação em
função do valor da assistência a ser acordado. Uma vez concedido o empréstimo, cada cliente é
classificado segundo um mesmo padrão. A classificação refere-se à qualidade dos clientes e se vincula
com o estabelecido pela normativa do BCRA sobre “Classificação de devedores e provisões mínimas por
risco de inadimplência”.
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Cabe destacar que a Entidade utiliza para mitigar o risco de crédito, o requerimento de garantias para
seus financiamentos. As principais garantias recebidas correspondem a caução ou penhor de prazo fixo,
dinheiro efetivo, carta de crédito stand-by (de acordo com a Gerência de Finanças sobre o Banco
Emissor), cheques datados para pagamentos pulverizados (a capacidade poderá ser considerada de
acordo com os limites concedidos), certificados de obras, descontos de cupons de cartões de crédito,
hipoteca e penhor de primeiro grau sobre veículos e/ou maquinarias. A Entidade tem a obrigação de
restituir as garantias recebidas aos seus titulares, no vencimento dos financiamentos garantidos.
A Gerência de Riscos da Entidade monitora o valor de mercado das garantias, solicitando avaliações
periodicamente.
A classificação e o acompanhamento periódico dos clientes permitem manter uma boa proteção da
qualidade dos ativos e tomar com antecipação ações corretivas que conservem o patrimônio da Entidade.
As principais considerações para a avaliação da desvalorização de empréstimos incluem se existem
pagamentos vencidos de capital ou juros por mais de 90 dias, ou se existe alguma dificuldade conhecida
nos fluxos de fundos das contrapartes, redução das qualificações de créditos ou violação dos termos
originais do contrato. O Banco trata a avaliação de desvalorização em duas áreas: provisões avaliadas
individualmente e provisões avaliadas coletivamente.
As garantias concedidas, cartas de crédito e responsabilidades por operações de comercio exterior são
avaliadas e provisões são constituídas, da mesma forma que para carteira de empréstimos. O risco de
crédito nestas operações é definido como a possibilidade de que se produza uma perda devido a que
uma das partes de uma operação contingente não cumpra com os termos estabelecidos no contrato. O
risco por perdas creditícias está representado pelas quantias estipuladas nos contratos dos
correspondentes instrumentos.
Ficam excluídos da análise de provisões, os financiamentos concedidos ao sector público não financeiro
e os financiamentos menores de 30 dias de prazo, concedidos a clientes do setor financeiro.
O Banco classifica a totalidade de seus financiamentos em cinco categorias de risco, dependendo do
grau de risco de inadimplência no pagamento de cada empréstimo.
A seguir, mencionamos as categorias utilizadas pelo Banco, detalhando as características aplicáveis a
cada:

Carteira de empréstimos hipotecários e indivíduos
O critério utilizado na classificação dos devedores correspondentes à carteira de empréstimos
hipotecários e indivíduos, é baseado nos dias de atraso no pagamento de suas obrigações, conforme
detalhado abaixo:

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade



Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

Jorge G. Stuart Milne
Presidente

86

BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Situação
1
2
3
4
5

Dias de atraso
até 31
32 até 90
91 até 180
181 até 365
mais de 365

Carteira de empréstimos corporativos
A classificação das 5 categorias se descrevem abaixo:
Situação 1:
A análise do fluxo de caixa do cliente demonstra que é capaz de atender adequadamente todos seus
compromissos financeiros. Entre os indicadores que podem refletir esta situação se destacam: que o
cliente apresenta uma situação financeira líquida, com baixo nível e adequada estrutura de
endividamento em relação com sua capacidade de rendimento, e mostre uma alta capacidade de
pagamento das dívidas (capital e juros) nas condições pactuadas gerando fundos em grau aceitável. O
fluxo de caixa não é suscetível de variações significativas frente a modificações importantes no
comportamento das variáveis tanto próprias como vinculadas a seu setor de atividade. O devedor cumpre
regularmente com o pagamento de suas obrigações, mesmo quando tenha atrasos de até 31 dias,
entendendo que isso acontece quando o cliente cancela as obrigações sem recorrer a novo
financiamento direto ou indireto da Entidade.
Situação 2:
A análise do fluxo de caixa do cliente demonstra que, no momento de realização, pode atender a
totalidade de seus compromissos financeiros. Entre os indicadores que podem refletir esta situação,
destaca que o cliente apresenta uma boa situação financeira e de rentabilidade, com moderado
endividamento e adequado fluxo de caixa para o pagamento das dívidas por capital e juros. O fluxo de
caixa tende a enfraquecer para cumprir os pagamentos, uma vez que é extremamente sensível à
variação de uma ou duas variáveis, sobre as quais existe um significativo grau de incerteza, sendo
especialmente suscetível a mudanças em circunstancias vinculadas ao setor. O cliente entra em atrasos
de até 90 dias nos pagamentos de suas obrigações.
Situação 3:
A análise do fluxo de caixa do cliente demonstra que tem problemas para atender normalmente a
totalidade de seus compromissos financeiros e que, quando não corrigidos, esses problemas podem
resultar em uma perda para a Entidade financeira. Entre os indicadores que podem refletir esta situação,
destaca que o cliente apresenta uma situação financeira ilíquida e um nível de fluxo de caixa que não
permite o pagamento da totalidade do capital e dos juros das dívidas, podendo cobrir somente estes
últimos. O cliente tem escassa capacidade de geração de lucros. A projeção do fluxo de caixa mostra
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uma progressiva deterioração e uma alta sensibilidade a modificações menores e previsíveis de variáveis
próprias ou do ambiente, debilitando ainda mais suas possibilidades de pagamento. Registra atrasos de
até 180 dias.
Situação 4:
A análise do fluxo de caixa do cliente demonstra que seria muito improvável que possa fazer frente a
todos seus compromissos financeiros. Entre os indicadores que podem refletir esta situação destaca que
o cliente apresenta uma situação financeira ilíquida e um nível muito alto de endividamento, com
resultados negativos na exploração e obrigação de vender ativos de importância para a atividade
desenvolvida e que materialmente sejam de magnitude significativa. O fluxo de caixa é claramente
insuficiente, não alcançando a cobrir o pagamento de juros. Registra atrasos de até um ano.
Situação 5:
As dívidas de clientes incorporados a esta categoria se consideram incobráveis. Se bem que estes ativos
poderiam ter algum valor de recuperação sobre certo conjunto de circunstancias futuras, sua
inadimplência é evidente ao momento da análise. Entre os indicadores que podem refletir esta situação
destaca que o cliente apresenta uma situação financeira ruim com suspensão de pagamentos, falência
decretada ou pedido próprio de falência, com obrigação de vender os ativos com uma perda importante
para as empresas que são materialmente de magnitude significativa. Fluxo de caixa não cobre os custos
de produção. Registra atrasos superiores a um ano.

Provisões avaliadas individualmente
Banco Patagonia, determina as provisões apropriadas para cada empréstimo individualmente significativo
sobre uma base individual. As questões consideradas ao momento de determinar os valores de provisão
incluem o plano de negócios da contraparte, sua capacidade para melhorar o rendimento uma vez que a
dificuldade financeira aparece, ingressos de fundos projetados, porcentagem dos rendimentos líquidos
destinados ao pagamento de dividendos, se é decretada falência, a capacidade de outro suporte
financeiro, o valor realizável da garantia e o prazo dos fluxos de fundos esperados. As perdas por
desvalorização se avaliam em cada data de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas.

Provisões avaliadas coletivamente
As provisões se avaliam coletivamente no caso de perdas por empréstimos que não são individualmente
significativos. As provisões se avaliam e constituem na data de cada apresentação das demonstrações
contábeis consolidadas.
A avaliação coletiva leva em conta a desvalorização que se apresente na carteira, ainda que não haja
prova objetiva de desvalorização em uma avaliação individual. As perdas por desvalorização são
estimadas levando em conta as perdas históricas das carteiras.
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Acompanhamento e revisão de empréstimos
A verificação dos aspetos formais do requerimento, da instrumentação das garantias correspondentes e o
acompanhamento do cumprimento no pagamento das parcelas forma parte do processo de
acompanhamento do empréstimo.
Neste sentido, depois de transcorridos dezesseis dias e até os noventa dias desde que o atraso no
pagamento, a gestão de cobrança está a cargo da área de riscos, que, levando em conta as
particularidades de cada caso, deve enviar as notificações e adotar as outras medidas previstas nos
procedimentos para a recuperação do crédito.
Em caso de não alcançar este objetivo, o crédito passa a etapa “pré-judicial”, na qual a Gerência de
Riscos do Banco intensifica os esforços de recuperação com o objetivo de obter o pagamento dos
clientes ou propor acordos de financiamentos com sua capacidade de pagamento. Transcorrida esta
etapa sem resultados positivos, a cobrança do empréstimo é de responsabilidade da Gerência de
Assuntos Jurídicos do Banco, que segundo o valor e as garantias do empréstimo, decidirá a utilização de
procedimentos judiciais ou extrajudiciais.

Gerenciamento do risco de crédito em investimentos em ativos financeiros
O Banco avalia o risco de crédito identificando cada um dos ativos financeiros investidos, analisando a
qualificação de risco concedida por uma agência classificadora de risco. Estes instrumentos financeiros
são principalmente concentrados nos saldos depositados em entidades financeiras de primeiro nível e
títulos públicos emitidos pelo Estado Nacional Argentino, e Notas e Letras emitidas pelo BCRA, os que
têm cotação em mercados ativos.
Abaixo detalhamos a porcentagem da exposição por emissor, calculada sobre o total dos ativos
financeiros mencionados na nota 21:
Título
Títulos público emitidos pelo
Estado Nacional Argentino e
Letras do Tesouro da Província
de Buenos Aires
Notas e Letras emitidas pelo
BCRA

Emissor

Porcentagem 2013

Porcentagem 2012

Estado
Nacional

60%

92%

a)

40%

8%

b)

BCRA

a)

Os BONAR 2014 e 2015 constituem a principal posse da Entidade em Títulos públicos emitidos pelo Estado Nacional
Argentino. Com relação a esses títulos, o Estado Nacional pagou em tempo e forma e em sua moeda de origem, os
serviços de rendimento dos 2014 e amortização e rendimento dos 2015, definidos nas suas condiciones de emissão.
Na data da emissão das presentes demonstrações financeiras não existiam indícios que possam evidenciar que no
futuro o Emissor destes títulos não efetuará os pagamentos, como têm acontecido até o momento.

b)

Corresponde a instrumentos financeiros emitidos pelo BCRA com vencimentos de curto prazo.
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Para a totalidade dos ativos financeiros, seu valor de livro é a melhor maneira de representar a exposição
máxima bruta ao risco de crédito. Em 31 de dezembro de 2013, 98% desse risco se encontra
concentrado na República Argentina.
A Gerência confia na capacidade de continuar controlando e mantendo uma exposição mínima do risco
de crédito para o Banco como resultado de sua carteira de créditos e de ativos financeiros sobre a base
do seguinte:
9

98% e 99% da carteira de empréstimos é classificada nos dois níveis superiores do sistema de
classificação interno em 31 de dezembro de 2013 e 2012, respectivamente;

9

91% e 90% da carteira de empréstimos é considerada como não vencida e não deteriorada em
31 de dezembro de 2013 e 2012, respectivamente.

A seguir apresentamos uma análise dos ativos financeiros do Banco por atividade, antes de considerar as
garantias recebidas:
Exposição
Exposição
Exposição
Exposição
máxima bruta máxima líquida máxima bruta máxima líquida em
em 31/12/2013 em 31/12/2013 (1) em 31/12/2012
31/12/2012 (1)
Intermediação monetária
Pessoas físicas não compreendidas nos outros
itens

12.181.467

12.181.467

3.723.947

3.723.947

2.819.150

2.776.911

2.819.033

2.759.024

Culturas temporárias
Serviços financeiros, exceto os do banco central e
as entidades financeiras
Venda de veículos automotores, exceto
motocicletas
Venda atacadista de artigos para uso doméstico
e/ou pessoal

377.815

190.733

491.824

343.186

330.956

323.530

328.411

328.297

258.652

215.270

205.168

182.209

228.475

195.555

94.996

94.381

Cria de animais

183.194

119.980

136.348

98.046

Fabrico de veículos automotores

177.879

177.879

85.725

85.725

Fabrico de produtos plásticos
Fabrico de partes, pecas e acessórios para
veículos automotores e seus motores

161.137

151.111

81.045

80.229

146.416

132.271

99.904

97.518

Venda atacadista especializada
Elaboração de produtos alimentícios e bebidas
n.c.p (não classificados anteriormente)

144.429

114.641

216.755

203.353

136.353

127.071

121.930

117.300

Fabrico de calcado e suas partes

132.617

131.791

26.938

26.167

Serviço de transporte automotor

123.085

85.506

33.589

20.515

Construção de edifícios e suas partes

113.009

72.693

72.409

55.243

2.803.659
20.318.293

2.385.740
19.382.149

2.939.481
11.477.503

2.545.077
10.760.217

Outras indústrias
Total
1)

Obtido deduzindo da “ Exposição máxima bruta” os valores das garantias recebidas pelos financiamentos como melhora do risco de
crédito.
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A quantia e o tipo de garantia exigidos pelos financiamentos concedidos dependem de uma avaliação do
risco de crédito da contraparte. As pautas são implementadas segundo a capacidade de aceite dos tipos
de garantias e os parâmetros de avaliação.
Os principais tipos de garantias obtidas são as seguintes:
-

Cauções de depósitos a prazo na Entidade,
Dinheiro,
Cheques pré-datados,
Hipotecas sobre bens imóveis e penhor sobre bens de particulares.

A Entidade controla os valores de mercado das garantias para determinar se são adequadas às
provisões por risco de inadimplência e requer garantias adicionais em conformidade com os acordos de
créditos em questão.
A política do Banco dispor das garantias mencionadas com o objetivo de reduzir ou cancelar os saldos
pendentes de recebimento.

Qualidade de empréstimos por setor
O Banco administra a qualidade dos empréstimos mediante qualificações estabelecidas pelo BCRA,
como mencionado acima.
Sem atrasos nem
deterioração

Atrasados sem
deterioração

Situação

Situação

1
Empréstimos corporativos
Empréstimos hipotecários
Empréstimos a indivíduos
TOTAIS

2

5.315.258
20.561
2.419.851
7.755.670

2.592
550
32.998
36.140

2

168.938
508
393.310
562.756

2.005
202
34.572
36.779

Sem atrasos nem
deterioração

Atrasados sem
deterioração

Situação

Situação

1
Empréstimos corporativos
Empréstimos hipotecários
Empréstimos a indivíduos
TOTAIS

1

5.068.403
28.775
2.268.993
7.366.171

2

1

1.286
168
20.015
21.469

226.133
921
477.913
704.967

2
1.361
483
50.485
52.329

Deteriorados
3
2.003
75
22.236
24.314

Total em
31/12/2013

Situação
4

5

33.901
237
46.931
81.069

3.217
118
20.888
24.223

5.527.914
22.251
2.970.786
8.520.951

Deteriorados
3
600
49
16.723
17.372

Total em
31/12/2012

Situação
4

5

20.391
139
30.330
50.860

4.875
59
9.635
14.569

5.323.049
30.594
2.874.094
8.227.737

O restante dos ativos financeiros não se encontra atrasados nem com deterioração.
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Análise do tempo de vida dos empréstimos em atraso, mas não deteriorados (em dias):
Atrasados sem deterioração
Até 30

De 31 até 60

De 61 até 90

Mais de 90

Total em
31/12/2013

Empréstimos corporativos

153.747

10.558

2.953

3.685

170.943

Empréstimos hipotecários

558

152

0

-

710

Empréstimos a indivíduos

378.486

37.947

11.430

19

427.882

Total

532.791

48.657

14.383

3.704

599.535

Atrasados sem deterioração
Até 30
Empréstimos corporativos

190.267

De 31 até 60

De 61 até 90

23.544

2.208

Mais de 90
11.475

Total em
31/12/2012
227.494

Empréstimos hipotecários

1.079

281

44

-

1.404

Empréstimos a indivíduos

483.714
675.060

34.293
58.118

9.684
11.936

707
12.182

528.398
757.296

Total




Risco de liquidez



O risco de liquidez é definido como o risco de ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e
passivos exigíveis ("descasamentos" entre pagamentos e recebimentos) que pudessem afetar a
capacidade de honrar todos os compromissos financeiros, presentes e futuros, levando em conta as
diferentes moedas e prazos de liquidação dos direitos e obrigações, sem sofrer perdas significativas.
Para mitigar o risco de liquidez, configurado pela incerteza a que pode ficar exposta a Entidade enquanto
a sua capacidade de honrar em tempo e forma os compromissos financeiros assumidos com seus
clientes, estabeleceu-se uma política em questão cujos aspetos mais significativos são detalhados
abaixo:
Ativos: será mantida uma carteira de ativos de alta liquidez até cobrir pelo menos 5% do total de
passivos, considerando os depósitos, as obrigações emitidas pela Entidade, os SWAPS tomados e os
empréstimos financeiros e interfinanceiros tomados, com vencimento antes de 90 dias.
Passivos: visando minimizar os efeitos não desejados de situações de falta de liquidez provocadas pela
eventual retirada de depósitos e cancelamentos de empréstimos interfinanceiros tomados, a Entidade
tem como objetivo diversificar a estrutura de passivos, com relação a recursos e instrumentos. Neste
sentido, o objetivo é captar fundos do maior número de diferentes tipos de clientes e indústrias,
oferecendo a maior diversidade de instrumentos financeiros. Por este motivo, a Entidade implementou as
seguintes políticas, cujo acompanhamento e controle estão a cargo do comitê de finanças:
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a) Dar prioridade a captação de depósitos de pequenos clientes com a finalidade de ter carteira
diversificada, evitando o risco de concentrar a carteira em poucos investidores. O objetivo para o
nível dos depósitos varejistas é que não seja inferior em 50% do total de depósitos.
b) A participação na carteira de depósitos a prazo de investidores institucionais (investidores do
exterior, fundos comuns de investimento, companhias de seguro e administradoras de fundos de
aposentadorias e pensões) não deve ser superior em 15% do total de passivos.
c) Não deve haver captação de certificado de depósito superior em 5% do total de depósitos a
prazo, nem por um valor fixo que determina a Entidade.
d) Nenhum inversor pode ter um volume de depósitos a prazo superior em 10% do total da carteira
de depósitos.
e) Por último, os empréstimos financeiros e interfinanceiros tomados não podem superar o 20% do
total de passivos. Nenhuma entidade poderá superar 50% deste limite.
A Gerência Executiva de Gerenciamento de Riscos monitora periodicamente a observância dos vários
limites estabelecidos pelo Conselho de Administração para o risco de liquidez, que incluem níveis de
liquidez mínima, níveis máximos admitidos de concentração por tipo de depósito e por tipo de cliente,
entre outros.
A Entidade implementa políticas em matéria de liquidez, com o objetivo de administrá-la de maneira
eficiente, otimizando o custo e a diversificação das fontes de funding, e maximizando o rendimento das
aplicações através do manejo prudencial, que garanta os fundos necessários para a continuidade das
operações e o cumprimento das regulamentações em vigor.
Em caso de que ocorra uma crise de liquidez, a Entidade contempla dentro de seu plano
contingência, as seguintes ações:

de

a) Venda dos ativos altamente liquidos que compõe a reserva de retenção de 5% do total do
passivo mencionados anteriormente;
b) Operações compromissadas passivas com o BCRA, com ativos emitidos por esta Instituição que
a Entidade mantém em carteira;
c) Limitar a concessão de novos empréstimos; e
d) Solicitar assistência financeira do BCRA por falta de liquidez. A normativa vigente do BCRA
estabelece os critérios para a concessão de assistência financeira às entidades financeiras, nos
casos de problemas de falta de liquidez.
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A seguinte tabela mostra os percentuais de liquidez durante os exercícios 2013 e 2012 que resultam de
dividir os ativos solventes líquidos que consistem em dinheiro, saldos no BCRA, saldos em outras
entidades financeiras, operações compromissadas de títulos públicos líquidos, Letras do BCRA, Notas do
BCRA e o resto de ativos financeiros avaliados a valor justo, sobre o total dos depósitos.
31/12/2013
%
Em 31 de dezembro
Média durante o exercício
Maior
Menor

31/12/2012
%

35,2
33,2
37,5
28,5

35,6
35,4
40,2
32,3

O quadro abaixo expõe o detalhamento dos ativos e passivos financeiros por vencimentos contratuais,
considerando valores totais na data de vencimento.

Instrumentos
financeiros Menos de De 3 a 12
derivativos 3 meses
meses

À vista
Caixa e saldos no Banco Central da República
Argentina

De 1 a 5
anos

Mais de 5
anos

Total em
31/12/2013

2.013.393

-

-

-

-

-

2.013.393

Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados a valor justo
mantidos para negociação
Ativos financeiros avaliados a valor justo desde
seu reconhecimento inicial

215.004

-

-

-

-

-

215.004

4.389

-

313.210

68.722

230.675

82.944

699.940

-

-

303.032

60.505

-

-

363.537

Ativos financeiros avaliados a custo amortizado

-

-

139

398

21.391

-

21.928

Instrumentos financeiros derivativos

-

2.305

-

-

-

-

2.305

Empréstimos

-

- 4.590.721 1.939.884

2.842.740

38.610

9.411.955

Outros créditos

58.283

-

20.280

2.831

10.500

717

92.611

Outros ativos financeiros

35.008

-

-

-

-

-

35.008

2.305 5.227.382 2.072.340

3.105.306

122.271

12.855.681

Total

2.326.077

Financiamentos recebidos de entidades
financeiras
Depósitos

-

42.475

34.050

87.519

-

164.044

- 3.991.508

376.896

45

-

8.212.459

-

-

81.570

472.629

200.408

-

754.607

59.378

-

653.131

8.314

1.597

-

722.420

0 4.768.684

891.889

289.569

-

9.853.530

3.844.010

Obrigações negociáveis
Outros passivos financeiros
Total

3.903.388
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Instrumentos
financeiros Menos de De 3 a 12
derivativos 3 meses
meses

À vista
Caixa e saldos no Banco Central da República
Argentina
Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados a valor justo
mantidos para negociação
Ativos financeiros avaliados a valor justo desde
seu reconhecimento inicial
Empréstimos

De 1 a 5
anos

Mais de 5
anos

Total em
31/12/2012

1.848.013

-

-

-

-

-

1.848.013

192.077

-

-

-

-

-

192.077

3.683

-

62.204

122.331

412.544

74.781

675.543

-

-

1.905

5.653

45.329

-

52.887

-

- 4.382.378 1.983.453

2.572.972

39.853

8.978.656

Outros créditos

29.985

-

5.970

15.756

7.953

61

59.725

Outros ativos financeiros

11.624

-

-

-

-

-

11.624

- 4.452.457 2.127.193

3.038.798

114.695

11.818.525

291.964

Total

2.085.382

Financiamentos recebidos de entidades
financeiras

-

-

145.087

37.948

108.929

-

Instrumentos financeiros derivativos

-

4.868

-

-

-

-

4.868

- 4.022.117

303.429

368

-

7.957.443

-

-

105.240

160.697

179.514

-

445.451

49.554

-

487.799

66.808

4.433

-

608.594

4.868 4.760.243

568.882

293.244

-

9.308.320

Depósitos

3.631.529

Obrigações negociáveis
Outros passivos financeiros
Total

3.681.083

O seguinte quadro expõe o detalhamento por vencimentos contratuais considerando as quantias
totais na data de vencimento das responsabilidades eventuais da Entidade:
Até 1 mês

Adiantamentos e créditos
acordados não utilizados
Garantias concedidas
Responsabilidades por operações
de comércio exterior
Cartas de crédito
Total

De 1 a 3
meses

De 3 a 6
meses

De 6 a 12
meses

De 1 a 5
anos

De 5 a 10
anos

Mais de 10
anos

Total em
31/12/2013

180.492

-

84.060

-

-

-

-

264.552

70.587

28.295

3.535

2.853

8.321

367

-

113.958

4.069

9.938

1.328

235,00

792,00

-

-

16.362

4.669

1.991

687

2.809

1.144

-

-

11.300

259.817

40.224

89.610

5.897

10.257

367

-

406.172

O seguinte quadro expõe o detalhamento por vencimentos contratuais considerando as quantias
totais na data de vencimento das responsabilidades eventuais da Entidade:
Até 1 mês

De 1 a 3
meses

De 3 a 6
meses

De 6 a 12
meses

De 1 a 5
anos

De 5 a 10
anos

Mais de 10
anos

Total em
31/12/2012

Adiantamentos e créditos
acordados não utilizados

85.561

-

151.529

-

-

-

-

237.090

Garantias concedidas

47.809

683

1.065

2.012

54.939

4.984

-

111.492

Cartas de crédito
Responsabilidades por operações
de comércio exterior

11.445

6.308

8.706

-

-

-

-

26.459

8.471

2.978

1.810

1.120

976

-

-

15.355

153.286

9.969

163.110

3.132

55.915

4.984

-

390.396

Total
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Risco de mercado
O risco de mercado é definido como a possibilidade de sofrer perdas em posições dentro e fora do
balanço da Entidade, como resultadas de flutuações adversas nos preços de mercado de diversos ativos.
Os riscos de mercado surgem das posições líquidas nas taxas de juros, moeda e preços; todos os quais
estão expostos aos movimentos gerais e específicos do mercado e mudanças no nível de volatilidade dos
preços como taxas de juros, margens de créditos, taxas de cambio de moeda estrangeira e preços das
ações e títulos.
Banco Patagonia determina a exposição a risco de mercado que surge da flutuação do valor das carteiras
de inversões para negociação, que são gerados por movimentos nos preços de mercado, das posições
netas que mantêm a Entidade em moeda estrangeira e em títulos públicos e privados com cotação
habitual.
Estes riscos surgem do tamanho das posições líquidas que mantêm o Banco e/ou da volatilidade dos
fatores de risco relacionados em cada instrumento financeiro. Este monitoramento se realiza em forma
mensal, em base às posições diárias.
A Entidade implementa políticas para o gerenciamento do Risco de Mercado, que estabelecem os
processos de monitoramento e controle dos riscos de variações nas cotações dos instrumentos
financeiros, resultantes das flutuações no mercado, com o objetivo de otimizar a relação risco-renda,
fazendo uso da estrutura de limites, modelos e ferramentas de gerenciamento adequadas. Além do mais,
implementa ferramentas e procedimentos adequados que permitem ao Comitê de Risco Global o ao
Comitê de Finanças mensurar e administrar esse risco.
Além do mais, a Entidade estabeleceu políticas para procurar a diversificação da fonte de funding, evitar
a concentração dos depósitos, bem como para identificar fatores chave de risco (taxa de juros, taxa de
câmbio, volatilidade de preços, entre outros).
Os riscos a que estão expostas estas carteiras de investimentos são monitorados através de técnicas de
simulação histórica de “Valor em Risco” (VaR, siglas em inglês). Banco Patagonia aplica a metodologia
de VaR para calcular o risco de mercado das principais posições adotadas e a perda máxima esperada,
sobre a base de uma serie de pressupostos para uma variedade de mudanças nas condições do
mercado.
A medição diária do VaR é uma estimativa baseada na estatística da perda potencial máxima da carteira
corrente, a partir dos movimentos adversos do mercado. Expressa a quantia “máxima” que a Entidade
poderia perder, mas com certo nível de confiança (99 por cento). Portanto, há uma probabilidade
estatística específica (1 por cento) de que a perda real seja maior ao estimado VaR. O modelo VaR
assume certo “período de retenção” até que as posições possam ser fechadas (10 dias). O horizonte de
tempo usado para calcular o VaR é um dia; porém, o VaR de um dia é ampliado a um marco de tempo de
10 dias e é calculado multiplicando o VaR de um dia pela raiz quadrada de 10.
Deve se salientar que a utilização de este enfoque não evita perdas fora destes limites, no caso de
movimentos de mercado mais significativos.
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Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o VaR da Entidade por tipo de risco é o seguinte:
VaR do portfólio de negociação

31/12/2013

Risco de câmbio de moeda
Risco de taxa de juros
Risco de preço

31/12/2012

1.996

1.338

112.977

152.326

19.047

14.065

O banco usa modelos de simulação para avaliar mudanças possíveis no valor de mercado da carteira de
negociação, com base de dados históricos dos últimos cinco anos.
Os modelos Valor em Risco se designam para medir o risco de mercado em ambiente de mercado
normal. Estes assumem que toda mudança que ocorra nos fatores de risco que afetem o ambiente de
mercado normal, seguirão uma distribuição normal.
A distribuição se calcula mediante os dados históricos ponderados exponencialmente. O uso de Valor de
Risco tem limitações, porque se baseia em correlações e volatilidades históricas nos preços de mercado
e assume que os movimentos de preços futuros seguirão uma distribuição estatística.
Já que o Valor em Risco se baseia muito nos dados históricos para oferecer a informação, e talvez não
antecipe claramente as variações e modificações futuras dos fatores de risco, a probabilidade de grandes
movimentos do mercado pode ser subestimada, caso as mudanças nos fatores de risco não se alinhem
com a estimativa de distribuição normal.
O Valor em Risco também pode estar super ou subestimado devido aos pressupostos que sem
encontram nos fatores de risco e a relação entres estes fatores a respeito de instrumentos específicos.
Mesmo que as posições possam variar durante o dia, o Valor de Risco só apresenta o risco das carteiras
no encerramento de cada dia útil, e não contabiliza as perdas que possam ocorrer superado o nível de
certeza de 99%.


Sensibilidade às mudanças nas taxas de juros:
O risco de taxa de juros é a possibilidade de que ocorram alterações na condição financeira da entidade,
como resultado de flutuações nas taxas de juros com a possibilidade de acarretar 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 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. Para o gerenciamento a ntidade utiliza
ferramentas de mensuração interna, como curvas de taxas de juros, análise de sensibilidade sobre
composição do balanço, GAP de taxas, entre outros.
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No âmbito do gerenciamento do Risco de Taxa de Juros, a Entidade implementou uma série de políticas,
procedimentos e controles internos que são inclusos no Manual de Normas e Procedimentos para essa
classe de risco.
Abaixo anexamos um quadro que mostra a sensibilidade perante uma possível mudança nas taxas de
juros, mantendo todas as outras variáveis constantes, na demonstração do resultado e de mutações no
patrimônio líquido, antes do imposto de renda.
A sensibilidade na demonstração do resultado é o efeito das mudanças estimadas nas taxas de juros nas
receitas financeiras líquidas para um ano, antes do imposto de renda, com base nos ativos e passivos
financeiros em 31 de dezembro de 2013 e 2012.
A sensibilidade no patrimônio é calculada re-avaliando os ativos financeiros líquidos, antes do imposto de
renda, em 31 de dezembro 2013 e 2012 pelos efeitos das mudanças estimadas nas taxas de juros:



Em 31 de dezembro de 2013
Moeda

Mudanças em

Sensibilidade no

Sensibilidade nos

pontos básicos

patrimônio líquido

resultados

MoedaEstrangeira

+/-

50

+/-

(59)

+/-

MoedaEstrangeira

+/-

75

+/-

(88)

+/-

(538)

MoedaEstrangeira

+/-

100

+/-

(117)

+/-

(717)

MoedaEstrangeira

+/-

150

+/-

(176)

+/-

(1.075)

PesosArgentinos

+/-

50

+/-

1.761

+/-

1.663

PesosArgentinos

+/-

75

+/-

2.641

+/-

2.494

PesosArgentinos

+/-

100

+/-

3.522

+/-

3.325

PesosArgentinos

+/-

150

+/-

5.282

+/-

4.988

(358)


Em 31 de dezembro de 2012
Moeda

Mudanças em

Sensibilidade no

pontos básicos

patrimônio líquido

MoedaEstrangeira

+/-

50

+/-

MoedaEstrangeira

+/-

75

+/-

MoedaEstrangeira

+/-

100

+/-

MoedaEstrangeira

+/-

150

+/-

PesosArgentinos

+/-

50

+/-

PesosArgentinos

+/-

75

+/-

PesosArgentinos

+/-

100

+/-

PesosArgentinos

+/-

150

+/-

Sensibilidade nos
resultados

99

+/-

26

149

+/-

39

199

+/-

52

298

+/-

77

912

+/-

861

1.368

+/-

1.291

1.824

+/-

1.722

2.735

+/-

2.583
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Os quadros precedentes ilustram e se baseiam em cenários simplificados. As cifras representam o efeito
dos movimentos pro - forma na receita financeira líquida com base nos cenários projetados da curva de
rendimento e o perfil de riscos de taxa de juros vigente no sistema financeiro argentino. Não incluem as
medidas a serem adotadas pela Gerência para mitigar o impacto deste risco nas taxas de juros. Banco
Patagonia procura manter uma posição de ativos líquidos que lhe permita minimizar as perdas e otimizar
as receitas líquidas. As projeções anteriores também assumem que a taxa de juros de todos os
vencimentos se move pelo mesmo valor e, portanto, não refletem o impacto potencial na receita
financeira líquida de algumas taxas que mudam enquanto outras ficam invariáveis. As projeções também
incluem pressupostos para facilitar os cálculos, como, por exemplo, que todas as posições são mantidas
no vencimento.
A NIC 29 “Relatório financeiro em economias hiperinflacionárias” requer que as demonstrações
financeiras de uma entidade sejam expressas em termos de unidade de medida corrente no final do
período de relatório, quando a variação no nível de preços acumulada no triênio se aproxima de, ou
excede, 100%, além de outros fatores qualitativos. O peso argentino, pelas suas características, não
observa as características estabelecidas na NIC 29 para ser qualificado como moeda de uma economia
hiperinflacionária e, portanto, essas demonstrações financeiras não foram atualizadas em moeda
constante, além da existência de variações importantes nos preços das variáveis relevantes da
economia, situação que deveria ser levada em conta na avaliação e interpretação dessas demonstrações
financeiras.

Risco de cambio de moeda estrangeira:
Banco Patagonia, está exposto às flutuações nas taxas de cambio da moeda estrangeira prevalecentes
em sua posição financeira e fluxos de caixa. A maior proporção de ativos e passivos mantidos
corresponde a dólares norte-americanos.
A posição em moeda estrangeira compreende os ativos e passivos que se refletiram em pesos, à taxa de
câmbio de fechamento nas datas indicadas. A posição aberta de uma instituição compreende os ativos,
passivos e contas pró-memória expressadas na moeda estrangeira que a Instituição assume o risco;
qualquer desvalorização / reavaliação destas moedas afetariam a demonstração do resultado do Banco.
As transações em moeda estrangeira se realizam segundo as taxas de cambio da oferta e demanda. Em
31 de dezembro de 2013 e 2012, os ativos e passivos do Banco, expressados em pesos argentinos por
moeda, eram os seguintes:
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RUBRICAS
POSIÇÃO ATIVA
Caixa e saldos no Banco Central da
República Argentina
Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados a valor
justo mantidos para negociação
Ativos financeiros avaliados a custo
amortizado
Empréstimos
Outros créditos
TOTAIS
POSIÇÃO PASSIVA
Financiamentos recebidos de entidades
financeiras
Depósitos
Outros passivos

Total em
31/12/13

EUR

USD

Franco

Libra

Outras

Suíço

796.594

19.695

775.793

158

-

948

213.443

20.502

183.196

459

121

9.165

60.283

7

60.276

-

-

-

20.130
489.598

237

20.130
489.361

-

-

-

3.928

-

3.928

-

-

-

1.583.976

40.441

1.532.684

617

121

10.113

117.616
614.640
181.066

10.432
3.558

117.616
604.208
172.258

15

9

5.227

TOTAIS

913.322

13.990

894.082

15

9

5.227

Posição Líquida

670.654

26.451

638.602

602

112

4.886

RUBRICAS
POSIÇÃO ATIVA
Caixa e saldos no Banco Central da
República Argentina
Saldos em outras entidades financeiras
Ativos financeiros avaliados a valor
justo mantidos para negociação
Empréstimos
Outros créditos
Outros ativos
TOTAIS
POSIÇÃO PASSIVA
Financiamentos recebidos de entidades
financeiras
Depósitos
Outros passivos

Total em
31/12/12

EUR

USD

Franco

Libra

Outras

Suíço

460.500

15.395

444.189

136

-

780

189.593

5.591

179.576

430

150

3.846

7.550
698.522

7
641

7.543
697.881

-

-

-

2.054

1

2.053

-

-

-

103

-

103

-

-

-

1.358.322

21.635

1.331.345

566

150

4.626

182.759
607.668
86.900

382
8.214
2.886

182.377
599.454
81.168

11

41

2.794

TOTAIS

877.327

11.482

862.999

11

41

2.794

Posição Líquida

480.995

10.153

468.346

555

109

1.832
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Em relação com a exposição aos movimentos da taxa de cambio, os resultados de uma desvalorização /
reavaliação, sobre as posições ativas líquidas da Entidade em dólares, moeda significativa da posição
exposta no quadro anterior, são os seguintes:
Mudança nas
taxas de
nálise de sensibilidade

câmbio %

Desvalorização do peso argentino perante a
moeda estrangeira

5

Desvalorização do peso argentino perante a
moeda estrangeira

10

Reavaliação do peso argentino perante a moeda
estrangeira

5

Reavaliação do peso argentino perante a moeda
estrangeira

10

2013

2012
33.533
67.066

(33.533)
(67.066)

23.417
46.835
(23.417)
(46.835)

Risco operacional
O risco operacional é o risco de perda que resulta da falha de sistemas, erro humano, fraude ou eventos
externos. Quando os controles internos não funcionam, os riscos operacionais podem danificar a
reputação, ter consequências legais ou regulamentares, ou mesmo produzir perdas financeiras. A
Entidade não pode ter como objetivo eliminar a totalidade dos riscos operacionais; porém, através da
utilização de matrizes de controle e monitorando e respondendo aos riscos potenciais, a Entidade pode
gerenciar estes riscos.
Nesse contexto, a Entidade implementou um sistema de gestão ajustado ás diretrizes estabelecidas pelo
BCRA na Comunicação “A” 4793 e alterações. Além do mais, o BCRA através da Comunicação "A” 5272,
estabelece uma exigência de capital mínimo para esse conceito, vigente a partir do 1 de fevereiro de
2012.
O sistema de gestão de Risco Operacional é composto dos seguintes itens:



a) Estrutura organizacional: a Intituição conta com a Gerencia Executiva de Gestão de Riscos que
possiu a sua cargo a gestão do risco operacional composto por um Vicepresidente, o
Superintendente de Controles Internos e Gestão de Riscos, o Superintendente de Finanças,
Administração e Setor Público, o Superintendente de Créditos, Comercio Exterior y Asesoría ao
Negócio, o Superintendente de Infraestrutura, Tecnología e Sistemas, e o Gerente Executivo de
Gestão de Riscos.
b) Políticas: a Intituição conta com uma “Política para a Gestão de Risco Operacional“, aprovada pelo
Conselho de Administração, na no que se definem os conceitos principais, funções e
responsabilidades do Conselho de Administração, do Comitê de Risco Operacional, da Gerencia de
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Gestão de Risco Operacional e Tecnología 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.
e)

Base de dados: a Entidade opera 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, é preciso destacar que a Entidade conta com a "Política para o Gerenciamento do Risco
de Ativos Informáticos", aprovada pelo Conselho de Administração, que harmoniza conceitos e definições
com as restantes normas sobre a matéria.
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.

NOTA 43: Sociedade Depositária de Fundos Comuns de Investimento
Em cumprimento às disposições do artigo 32 do capítulo XI.11 do texto ordenado das normas da CNV,
informamos abaixo o valor total em custódia da carteira em 31 de dezembro de 2013 e 2012, dos
seguintes Fundos Comuns de Investimento nos que a Entidade atua como sociedade depositária:
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Denominação

Depósitos

Lombard Renda em pesos Fundo Comum de Investimento
Lombard Capital F.C.I.
Fundo Comum de Investimento Lombard Renda Fixa
Fundo Comum de Investimento Lombard Poupança
Total

Denominação

292.425
39.904
640
3.110
336.079

Depósitos

Lombard Renda em pesos Fundo Comum de Investimento
Fundo Comum de Investimento Lombard Ações – a)
Fundo Comum de Investimento Lombard Renda Fixa
Fundo Comum de Investimento Lombard Poupança
Lombard Capital F.C.I.
Total

313.599
69
5.496
3.703
21.736
344.603

Outros
37.426
161.802
53.150
252.378

Outros
39.385
669
26.189
87.287
153.530

Total de
ativos em
31/12/2013
329.851
201.706
53.790
3.110
588.457

Total de
ativos em
31/12/2012
352.984
738
31.685
3.703
109.023
498.133

a) Em 06 de março de 2013, a Resolução n.º 17.037 da CNV aprovou o processo de liquidação do
Fundo Comum de Investimento Lombard Ações. Em 06 de maio de 2013 foram emitidas as
demonstrações financeiras de liquidação desse fundo em 22 de março de 2013.
Mais tarde, em 26 de junho de 2013, finalizou a etapa de pagamento total em favor dos quotistas e,
em 4 de dezembro de 2013, foi realizado o resgate das quotas-partes remanescentes, ficando assim
encerrado o processo de liquidação do fundo.
Finalmente, em 19 de abril de 2013, foi solicitado à CNV o cancelamento e a baixa do citado fundo
dos registros dessa entidade. Na data de apresentação destas demonstrações financeiras, a CNV
ainda não emitiu seu parecer
As comissões recebidas como Sociedade Depositaria são registradas em “Receitas por comissões –
Outros” por 1.072 e 896 em 31 de dezembro de 2013 e 2012, respectivamente.
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NOTA 44: Ativos fiduciários
A Entidade assinou uma série de contratos com outras sociedades, mediante os quais foi designada
fiduciária de certos fideicomissos financeiros. Nos mesmos, se receberam principalmente créditos como
ativo fideicometido. Estes créditos não se contabilizam nas demonstrações contábeis, já que não são
ativos do Banco e, portanto, não se consolidam.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a Entidade é fiduciária de 31 fideicomissos, não respondendo em
nenhum caso com seus bens próprios pelas obrigações contraídas na execução dos fideicometido; estas
somente serão satisfeitas até o valor total dos bens fideicometidos e o produzido dos mesmos.
As comissões recebidas pela Entidade pela sua atuação como agente fiduciário são calculadas nos
termos dos respectivos contratos. A remuneração do Banco como fiduciário é registrada na conta
“Receitas por comissões – Atividade fiduciária” e foi de 8.477 e 7.968 em 31 de dezembro de 2013 e
2012, respectivamente.
Abaixo apresentamos um quadro resumido dos ativos e patrimônios administrados pela Entidade em 31
de dezembro de 2013 e 2012.
Total de ativos
Total de patrimônio líquido

31/12/2013
615.903
145.690

31/12/2012
610.073
124.943

NOTA 45: Agente Financeiro da Província de Río Negro
Nos termos do disposto pela Lei Nº 2929 da Província de Río Negro, e o contrato celebrado em 27 de
maio de 1996, o Banco atuou como agente financeiro do Estado Provincial, tendo a seu cargo as funções
bancarias a seguir:
a) Transferência e depósito das receitas de co-participação federal dos impostos nacionais, os
correspondentes às leis especiais e demais fundos nacionais, nas contas correntes oficiais
abertas ou que sejam abertas no Banco, com exceção daqueles Fundos Nacionais que por
disposição do Estado Nacional, devam ser creditados em contas habilitadas para tal em
entidades bancarias diferentes do Adjudicatário.
b) A distribuição aos municípios das receitas da co-participação provincial, mediante o crédito em
conta corrente da agência mais próxima ao titular dos fundos a receber.
c) O depósito de moeda, títulos ou outros valores mobiliários concedidos em garantia de contratos
ou licitações da Administração Pública e os depósitos judiciais.
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d) O atendimento do pagamento de salários, em suas distintas modalidades, aos servidores e
funcionários da Administração Publica e o pagamento de outros benefícios provinciais, assim
como o atendimento de ordens de pagamento aos fornecedores.
e) A recepção de depósitos correspondentes a pagamento de tributos, impostos, taxas,
contribuições de aposentadoria e qualquer outro serviço da Administração Publica.
f)

O crédito das quantias correspondentes aos depósitos previstos no ponto anterior, nas contas
correntes que a província tenha habilitadas para tal.

g) A custódia dos fundos, em dinheiro e/ou títulos, da Administração Pública e a prestação da
totalidade dos serviços bancários complementares às atividades descritas neste item, incluindo
os serviços de pagamento de capital e rendimento dos cupons dos títulos da dívida publica da
Província.
h) Outros serviços conexos ou novos que no futuro o Banco implementar, oferecer ou desenvolver
para seus clientes e que a Província aceite incorporar.
Em 28 de fevereiro de 2006, ocorreu o vencimento do mencionado contrato, que mediante sucessivas
prorrogações esteve vigente até 31 de dezembro de 2006, nas mesmas condições que o contrato antes
citado.
Por outra parte, o Ministério de Fazenda, Obras e Serviços Públicos da Província de Río Negro, mediante
Licitação Pública Nacional Nº 1/2006, requereu a contratação de uma entidade bancária para prestar
serviços como agente, sendo a data de abertura de ofertas o dia 4 de agosto de 2006, tendo o Banco
Patagonia apresentado a oferta correspondente.
Finalmente, como resultado do processo de licitação antes citado, em 14 de dezembro de 2006 foi
assinado o Contrato de Serviços Financeiros e Bancários da Província de Río Negro, pelo prazo de 10
anos a contar desde o dia 1º de janeiro de 2007. Essas funções não incluíam a obrigação de assistir
financeiramente a Província de Río Negro em outras condições que as compatíveis com o caráter de
banco privado desta Entidade
A Província garante ao Banco o pagamento em conceito de retribuição por serviços prestados, que é
recolhido mensalmente; o Banco pode debitar diretamente este valor.
As receitas por comissões relacionados com esta atividade são registradas na conta ”Receitas por
comissões – outros” por 8.156 e 7.527 em 31 de dezembro de 2013 e 2012, respectivamente.
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NOTA 46: Eventos subseqüentes
Não ocorreram outros fatos ou transações entre a data de encerramento do exercício e a data de
emissão destas demonstrações financeiras, não divulgados nelas, que pudessem afetar de maneira
relevante a posição patrimonial e financeira da Entidade, ou os resultados do exercício.

NOTA 47: Tradução para a língua portuguesa
As informações financeiras Consolidadas Condensadas foram elaboradas originalmente em espanhol.
Em caso de discrepância, prevalece a versão original dos documentos emitidos em espanhol.
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Senhores Acionistas de
BANCO PATAGONIA S.A.
Domicilio Legal: Tte. Gral. J. D. Perón 500
CUIT (identificação fiscal): 30-50000661-3
Cidade Autônoma de Buenos Aires

1. Examinamoso balanço patrimonial do Banco Patagonia S.A. em 31 de dezembro de 2013, as
demonstrações do resultado, as mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e
equivalentes, as notas explicativas 1 a 26, e os anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N e O,
correspondentes ao exercício findo nessa data, apresentados de maneira comparativa com o
exercício anterior. Além do mais, examinamos o balanço patrimonial consolidado da Entidade e
suas sociedades controladas, mencionadas na nota 1 das demonstrações financeiras
consolidadas em 31 de dezembro de 2013, as correspondentes demonstrações do resultado
consolidado e os fluxos de caixa e seus equivalentes, as notas explicativas 1 a 6, e o anexo 1
pelo exercício findo nessa data, apresentados como informações complementares de maneira
comparativa com o exercício anterior.
2. O Conselho deadministração e a Gerência são responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1. de acordo com as
normas contábeis estabelecidas pelo Banco Central da República Argentina (BCRA). Esta
responsabilidade inclui: (a) o desenho, implementação e manutenção de controles internos
adequados para que as demonstrações financeiras estão livres de distorção significativa devido
a irregularidades ou errors; (b) a seleção de políticas contábeis apropriadas, e (c) a preparação
de estimações contábeis razoáveis nas circunstâncias. Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião com base em nossa auditoria das demonstrações financeiras.
3. Realizamos uma auditoría 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 planifiquemos e executemos a auditoría para obter uma seguridade
razoável acerca de que as demonstrações financeiras não têm errors significativos. Uma
auditoria inclui aplicar procedimentos, sobre bases seletivas, para obter elementos de juízo
sobre os números e afirmações expostas nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do juízo profissional do auditor, incluindo a evaluação dos riscos de que
existam nas demonstrações financeiras tenham distorções significativas devido a erros ou
irregularidades. Ao realizar esta avaliação de riscos, consideramos o controle interno existente
na Entidade, ema preparação e apresentação 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, parte de uma auditoria inclui avaliar que as políticas
contábeis utilizadas, as estimações significativas efetuadas pelo Canselho de Administração e a
Gerência da Entidade e a apresentação das demonstrações financeiras tomados em seu
conjunto. Consideramos que as evidências obtidas são suficientes e apropriadas para
fundamentar nossa opinião profissional.
4. O Conselho de Administração e a Gerência da Entidade elaboraram as demonstrações
financeiras mencionadas no parágrafo 1 nos termos do disposto nas normas contábeis
estabelecidas pelo B.C.R.A., que são diferentes das normas contábeis profissionais em vigor na
Cidade Autônoma de Buenos Aires, Conforme descrito na Nota 3 das demonstrações financeiras
individuais.
5. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras mencionados no parágrafo primeiro
apresentam razoavelmente, em todos seus aspectos significativos, a situação patrimonial e
financeira da Entidade em 31 de dezembro de 2013, os resultados de suas operações, as
mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa e equivalentes pelo exercício findo nessa
data e a situação patrimonial e financeira consolidada da Entidade com suas sociedades






controladas ao 31 de dezembro de 2013 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 mencionado no parágrafo 4 com
as normas contábeis profissionais vigentes na Cidade Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina.

6. Em relação com as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2012 e pelo exercício
findo nessa data, que são apresentadas com propósito de comparação, foram auditados por
outros contadores públicos independentes, que emitiram um parecer do auditor com opinião sem
ressalvas, nos termos das normas contábeis estabelecidas pelo BCRA e com ressalva motivada
pelo afastamento a respeito das normas contábeis profissionais em vigor na Cidade Autônoma
de Buenos Aires, por motivos semelhantes aos descritos no parágrafo 4 na data 1 de feverero de
2013.
7. Observando as disposições em vigor, informamos o seguinte:
a. aplicamos os procedimentos para a prevenção do branqueamento de capitais e
financiamento do terrorismo sob as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho
Profissional de Ciências Econômicas da Cidade Autônoma de Buenos Aires da
Argentina;
b. as demonstrações financeiras mencionadas no parágrafo 1, observam o disposto na Lei
de Sociedades Comerciais e as normas de documentação contávil do Banco Central da
República Argentina, constantes do livro de Inventários e Balanços, e e nas resoluções
pertinentes da Comissão Argentina de Valores Mobiliários, constantes do livro de
Inventários e Balanços e são baseadas nos registros contábeis da Entidade, levados,
em seus aspectos formais, em conformidade com as disposições legais em vigor. Os
sistemas de informação utilizados para gerar as informações nas demonstrações
financeiras mantêm as condições de segurança e integridade com base no qual foram
oportunamente autorizadas;
c.

as demonstrações financeiras consolidadas referidas no parágrafo 1 foram elaboradas
em seus aspectos relevantes, nos termos das diretrizes de consolidação estabelecidas
nas Comunicações "A" 2227 e 2349 do B.C.R.A., que são expostas nas notas 1 a 6
dessas informações consolidadas;

d. em 31 de dezembro de 2013, não existe evidência de inadimplemento de qualquer
aspecto relevante das regulamentações monetárias e regulamentações técnicas
estabelecidas pelo Banco Central da República Argentina sobre bases consolidadas
informadas perante esse órgão de controle;
e. em 31 de dezembro de 2013, a dívida apurada por contribuições para o Sistema
Integrado Previdenciário Argentino, que consta dos registros contábeis, é de ARS
28.872.050, não havendo dívida exigível a essa data.
f.

Como parte de nossa revisão lemos o Relatorio Informativo requerido pela Comissão
Argentina de Valores Mobiliários, na que, no tocante às matérias de nossa competência,
não temos ressalvas;

g. Em 31 de dezembro de 2013, a Entidade têm um patrimônio líquido mínimo y
contraparte líquida exigidos pelas normas da CNV, como mencionado na nota 16 às
demonstrações financeiras;






h. De acordo com o exigido pela Resolução Geral N º 400 da C.N.V.:
Ͳ A proporção do total de serviços de auditoria profissional prestados por nós para a
emissão de relatórios sobre demonstrações financeiras e relatórios especiais ou
certificações em informação contávil e financeira faturados à Entidade, e o valor total
faturado à Entidade em todos os aspectos, incluindo a tais serviços de auditoria
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 é de 91%;
Ͳ A relação entre o total desses serviços profissionais de auditoria faturados à Entidade
e o total dos mencionados serviços de auditoría faturados à Entidade e seu
controlante e relacionada é de 76%; e
Ͳ A relação entre o total desses serviços profissionais de auditoria faturados à Entidade
e o total faturado à Entidade e seu controlante e relacionada por qualquer conceito,
incluindo serviços de auditoria, é de 66%.

Cidade Autônoma de Buenos Aires, 6 de feverero de 2014.

KPMG
Reg. de Assoc. Prof. CPCECABA Vol. 2 Fº 6
Mauricio G. Eidelstein
Sócio
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Vol. 120 Fº 228
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
ATIVO

31/12/13

31/12/12

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
Inversões em títulos privados com cotização
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
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

1.400.515
3.003.258
2.703.414
4.437
295.407
4.403.773

1.090.766
89.926
809.646
3.370
1.993.708

1.060.499
15.279
1.041.322
2.117.100

283.065
753.797
345.000
360.288
48.509
19.086.333
4.163.915
8.483.640
50.669
31
2.791.398
2.629.033
739.304
299.762
(71.419)
(935.366)
19.187.829

170.765
713.711
288.500
405.057
20.154
15.634.247
3.180.143
6.503.433
61.297
528
2.662.246
2.153.811
905.318
206.586
(39.115)
(487.305)
16.031.418

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
Assinado para sua identificação com nosso
relatório de 06/02/2014
KPMG
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F° 6

Assinado para sua identificação com nosso
relatório de 06/02/2014
Pelo Conselho Fiscal
Mónica M. Cukar
Síndico Titular
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 147 F° 66
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
ATIVO – Continuação

31/12/13

31/12/12

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)

703.568
149.318
49.237
98.664
4.822
44.001
27.290

399.505
965.963
92
43.497
62
11.568
25.990

281
(2.425)
1.074.756

203
(2.191)
1.444.689

924.809
7.732
(12.338)
920.203

638.903
5.685
(7.953)
636.635

492.781
57.572
(22.378)
527.975

373.938
58.317
(37.296)
394.959

38.621
343.610
401
140
(13.174)
369.598

3.726
232.425
10
90
(8.483)
227.768

H. Imobilizado (Anexo F)

234.063

225.897

I. Outros Bens (Anexo F)

44.973

55.108

34.443
34.443

21.969
21.969

842

703

30.146.394

25.560.019

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 5)
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)
Despesas de organização e desenvolvimento
K. Itens Pendentes de Classificação
TOTAL DO ATIVO
Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
PASSIVO

31/12/13

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

2.693.639
18.013
19.355.373
3.571.374
5.082.346
9.936.262
1.433
605.612
158.346
22.067.025

2.045.294
24.103
16.575.772
2.894.443
4.245.704
8.801.165
2.521
523.328
108.611
18.645.169

39.071
315.343
500.000
48.367
156.331
29.809
29.777
32

41.275
403.997
200.000
83
1.071.447
31.982
17.211
14.752
19

15.520
1.360.028
18.385
2.482.854

1.064.879
7.574
2.821.237

4.959
868.401
873.360

2.504
650.744
653.248

123.538

71.020

3.146

2.559

TOTAL DO PASSIVO

25.549.923

22.193.233

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (conforme demonstração respectiva)

4.596.471

3.366.786

TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO

30.146.394

25.560.019

M. Outras Obrigações por Intermediação Financeira
Banco Central da República Argentina (Anexo I)
Bancos e órgãos internacionais (Anexo I)
Obrigações Negociáveis não subordinadas (Anexo I) (Nota 10)
Valores a pagar por compras à vista a liquidar e a prazo
Valores a entregar por vendas à vista a liquidar e a prazo
Financiaciones recebidas de entidades financieras locais (Anexo I)
Interbancários
Outras financiaciones de entidades financieras locais
Juros apurados a pagar
Saldos pendentes de liq. de operações a termo sem entrega do ativo
subjacente
Outras (Anexo I) (Nota 5)
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a pagar (Anexo I)
N. Outras Obrigações
Honorarios
Outras (Nota 5)
O. Provisões (Anexo J) (Nota 7)
Q. Itens Pendentes de Classificação

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
Assinado para sua identificação com nosso
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KPMG
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F° 6
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relatório de 06/02/2014
Pelo Conselho Fiscal
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
CONTAS DE ORDEM

31/12/13

31/12/12

DEVEDORAS
Contingentes
Créditos obtidos (saldos não utilizados)
Garantias recebidas
Outros não incluídos nas normas de classificação de devedores
Contas contingentes devedoras por contrapartida
Controle
Créditos classificados irrecuperáveis
Outras (Nota 5)
Contas de controle devedoras por contrapartida
Derivativos (Anexo O e Nota 12)
Valor principal de operações a prazo sem entrega do subjacente
Permuta de taxas de juros
Conta de derivativos devedoras por contrapartida
Atividade Fiduciária (Nota 13)
Fundos em fiduciários
TOTAL DAS CONTAS DE ORDEM DEVEDORAS

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

71
7.646.882
533
939.354
8.586.840

323.833
7.190.923
2.701.491
10.216.247

325.943
5.218.722
2.008.686
7.553.351

8.192.374
901.785
3.323.694
12.417.853

2.466.064
600.000
200.360
3.266.424

1.344.103
1.344.103

1.232.666
1.232.666

35.365.989

20.639.281

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
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relatório de 06/02/2014
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
CONTAS DE ORDEM – Continuação

31/12/13

31/12/12

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

736.503

570.476

122.064
73.483
77.010
121.709
10.257.017
11.387.786

49.571
82.731
100.610
135.966
7.647.486
8.586.840

Controle
Valores a serem creditados
Outras (Nota 5)
Contas de controle credoras por contrapartida

548.917
2.152.574
7.514.756
10.216.247

470.060
1.538.626
5.544.665
7.553.351

Derivativos (Anexo O e Nota 12)
Valor principal de opções de venda lançadas
Valor principal de operações a prazo sem entrega do subjacente
Contas derivativas credoras por contrapartida

3.323.694
9.094.159
12.417.853

11.736
188.624
3.066.064
3.266.424

1.344.103
1.344.103

1.232.666
1.232.666

35.365.989

20.639.281

Atividade Fiduciária (Nota 13)
Contas de atividade fiduciária credoras por contrapartida
TOTAL DAS CONTAS DE ORDEM CREDORAS

As notas 1 a 26, os anexos A a L, N e O, e o Quadro I que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)


DETALHE

31/12/13

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.
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
Outros juros
Ajustes com cláusula C.E.R.
Aporte ao fundo de garantia dos depósitos (Nota 15)
Outros
MARGEM BRUTA DE INTERMEDIAÇÃO
C. PROVISÕES PARA PERDAS
D. RECEITAS DE SERVIÇOS
Vinculadas com operações ativas
Vinculadas com operações passivas
Outras comissões
Outros (Nota 5)

31/12/12

132.112
851.068
1.306.019
7.158
24
434.436
967.566
3.779
128.971
416.579
26
2.440
429.575
623.605
5.303.358

85
90.109
509.325
770.579
8.166
373
311.450
874.487
5.768
89.920
439.143
29
2.573
167.298
92.750
3.362.055

7.177
1.771.250
2.776
3.820
65.942
4.797
47
34.728
303.027
2.193.564

9.267
980.616
1.907
10.946
14.449
3.453
111
25.317
166.094
1.212.160

3.109.794

2.149.895

525.253

301.301

459.361
665.449
68.433
318.765
1.512.008

365.898
516.152
49.824
241.988
1.173.862





Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
DETALHE – continuação

31/12/13

E. DESPESAS DE SERVIÇOS
Comissões
Outros (Nota 5)
G. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com pessoal
Honorários de diretores e síndicos
Outros honorários
Propaganda e publicidade
Impostos
Depreciação de imovilizado
Amortização de despesas de organização
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 5)
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 5)
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
L. IMPOSTO DE RENDA (Nota 1.5.s)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - LUCRO

31/12/12

132.322
331.041
463.363

123.794
205.860
329.654

1.093.947
17.176
43.949
58.159
108.767
25.056
11.026
265.104
174.732
1.797.916

863.763
13.681
35.671
46.429
79.874
21.386
3.419
210.839
143.818
1.418.880

1.835.270

1.273.922

150.324
7.662
17.172
174.659
349.817

131.568
5.073
18.125
63.095
217.861

10
68.910
670
32.654
102.244

18
21.807
939
14.990
37.754

2.082.843

1.454.029

853.158

569.385

1.229.685

884.644

As notas 1 a 26, os anexos A a L, N e O, e o Quadro I que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade
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Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)

Movimentações

Saldos no início do exercício

Aportes não
capitalizados
Prêmio na
emissão de
ações

Capital
Social
(1)

Reservas de resultados

Legal

Resultados
acumulados
(3)

Total em
31/12/13

Total em
31/12/12

Facultativa

719.265

217.191

548.822

996.864

884.644

3.366.786

2.482.536

-

-

176.929

-

(176.929)

-

-

- Reserva Facultativa – Futura
distribuição de utilidades

-

-

-

707.715

(707.715)

-

-

Recompra de ações próprias (2)

-

-

-

-

-

-

(394)

Lucro líquido do exercício

-

-

-

-

1.229.685

1.229.685

884.644

719.265

217.191

725.751

1.704.579

1.229.685

4.596.471

3.366.786

Distribuição dos resultados não
assinados aprovado pela Assembléia
Geral Ordinária de Acionistas de
24/04/13
- Reserva Legal

Saldos no final do exercício

As notas 1 a 26, os anexos A a L, N e O, e o Quadro I que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
(1)
(2)

Vide nota 9.1
Vide nota 9.3.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
Variações em caixa e equivalentes

31/12/13

Caixa no início do exercício
Caixa no final do exercício
Aumento liquido de caixa

31/12/12

4.403.773
5.758.004
1.354.231

2.242.338
4.403.773
2.161.435

Títulos públicos e privados

(711.103)

1.046.358

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

212.940
92.026
(109.834)
230.748

(2.533.308)
11.247
(51.181)
(2.493.374)

Outros créditos por intermediação financeira

1.384.163

(57.965)

Créditos por arrendamento mercantil

(158.465)

(57.068)

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

1.361.084
(6.090)
648.345
718.829

4.188.174
3.358
184.431
4.000.385

162.294
(4.949)
167.243

314.188
15.323
298.865

Recebimentos vinculados com receitas de serviços

1.511.880

1.172.663

Pagamentos vinculados com despesas de serviços

(462.466)

(329.631)

(1.720.806)

(1.466.373)

(23.500)

(25.388)

7.652

5.055

Causa das variações em caixa e equivalentes
Atividades operacionais
Recebimentos / (Pagamentos) líquidos por:

Outras obrigações por intermediação financeira
Financiamentos do setor financeiro e interfinanceiros (Call recebidos)
Outras (exceto as obrigações incluídas na Atividade de Financiamento)

Gastos pagos pela administração
Pagamentos de despesas de organização e desenvolvimento
Recebimentos líquidos de juros punitivos
Recebimento de dividendos de outras sociedades

22.111

17.646

(43.016)

15.935

Pagamentos líquidos por outras atividades operacionais

(250.911)

(135.911)

Pagamento dos impostos de renda

(709.053)

(311.764)

582.804

1.842.611

Outros (Pagamentos) / Recebimentos vinculados com outros lucros e perdas

Fluxo líquido de caixa gerado por atividades operacionais
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)


31/12/13

31/12/12

Atividades de investimento
70.705

(40.453)

(55.104)

27.060

155

133

15.756

(13.260)

259.062

200.000

(2.500)

40.000

(102.356)

(99.511)

-

(394)

Fluxo líquido de caixa gerado por atividades de financiamento

154.206

140.095

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

601.465

191.989

1.354.231

2.161.435

Recibimentos / (Pagamentos) líquidos por imobilizado
(Pagamentos) Recibimentos líquidos por outros bens
Recibimentos por compra e venda de participações em outras

sociedades

Fluxo líquido de caixa gerado por / (utilizado nas) atividades de investimento
Atividades de financiamento
Recibimentos / (Pagamentos) por
Obrigações Negociáveis não Subordinadas
Bancos Central da República Argentina
Bancos e Órgãos Internacionais
Outros pagamentos por atividades de financiação – Recompra de ações propias (1)

Aumento liquido de caixa

As notas 1 a 26, 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 9.3.
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Administração e Setor Público

Assinado para sua identificação com nosso
relatório de 06/02/2014
KPMG
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F° 6

Assinado para sua identificação com nosso
relatório de 06/02/2014
Pelo Conselho Fiscal
Mónica M. Cukar
Síndico Titular
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 147 F° 66



Jorge G. Stuart Milne
Presidente

Mauricio G. Eidelstein (Sócio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120 F° 228
11



TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores expressos em milhares de pesos)
NOTA 1:

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.

1.1 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.
1.2 Informação comparativa
De acordo com o requerido pelas normas do BCRA., 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 2013 e os Anexos que o especificam, são apresentados em forma comparativa com os
saldos do mesmo exercício anterior.
Para os fins da apresentação comparativa, foram realizadas as reclassificações necessárias nas
demonstrações financeiras do exercício prévio, visando divulgar as informações com bases
uniformes. A alteração das informações comparativas não acarreta quaisquer mudanças nas
decisões adotadas com base nelas.
1.3 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).
1.4 Unidade de medida
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.
Até a mencionada data, foi aplicada a metodologia de correção estabelecida pelas Resoluções
Técnicas da Federação Argentina de Conselhos Profissionais de Ciências Econômicas da República
Argentina (FACPCE) utilizando coeficientes de ajuste provenientes do Índice de Preços Internos
Atacadistas.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores expressos em milhares de pesos)
1.5 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 2013 e 2012:
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
período ou exercício, conforme aplicável. 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
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 2013 e 2012, acrescidos dos cupões pendentes de cobrança. As diferenças
de cotação e dos valores presentes foram alocadas aos resultados do cada exercício.
2. Posses registradas a valor de custo acrescido de rendimento
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, foram avaliadas ao valor de incorporação incrementado
pela apropriação da taxa interna de rendimento, líquido da conta retificadora correspondente,
segundo corresponder, comparado, por sua vez, com os valores presentes calculados pela
Entidade.
"Bônus Argentino de Poupança para o Desenvolvimento Econômico" (BAADE): Conforme
estabelecido na Comunicação "A" 5506, a Entidade fez a opção pela valorização segundo o valor
de custo, acrescido pela taxa interna de renda em 31 de dezembro de 2013. A remuneração
dessa taxa foi alocada ao resultado do exercício.
3. Instrumentos emitidos pelo BCRA
a) 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 2013 e 2012. As diferenças de cotação foram alocadas
aos resultados de cada exercício.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores expressos em milhares de pesos)
b) 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 2013 e 2012.
As apropriações da taxa interna de rendimento mencionada precedentemente foram
alocadas aos resultados de cada exercício.
4. Investimentos em títulos privados com cotação
Foram registrados pelos valores de cotação vigorantes no Mercado de Valores de Buenos Aires
ou no MAE, em 31 de dezembro de 2013. As diferenças de cotação foram alocadas ao resultado
do 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.
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.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores expressos em milhares de pesos)
e) Apuração da correção pela cláusula CER
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, alguns ativos e obrigações foram atualizados pelo CER da
seguinte forma:
1. 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.
2. Depósitos:
Foram atualizados pelo CER a partir da data de cada operação até o encerramento de cada
exercício.
f)

Empréstimos e depósitos de títulos públicos
Foram avaliados de acordo com as taxas de câmbio vigentes para cada título na data de
encerramento de cada exercício, mais os correspondentes juros apurados. As diferenças de câmbio
foram reconhecidas nos resultados de cada exercício.

g) 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.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores expressos em milhares de pesos)
h) 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 exercício. 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.
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.
i)

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.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores expressos em milhares de pesos)
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, 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.
j)

Participações em outras sociedades
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, 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 1.5 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 3.4 ou pelo seu valor de
equivalência patrimonial , o que for menor, considerando o último balanço disponível de cada uma
das sociedades.

k) Imobilizado e outros bens
Estes bens estão registrados pelo seu valor de custo, expressos conforme procedimento descrito na
nota 1.4.
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.
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(Valores expressos em milhares de pesos)
O valor residual do imobilizado e bens diversos, considerados no seu conjunto, não supera seu valor
recuperável.
l)

Bens diversos
Estes bens estão registrados pelo seu valor de custo, expressos conforme o procedimento descrito
na nota 1.4.
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.

m) Bens intangíveis
1. Diferenças por resoluções judiciais - Não dedutíveis para a determinação da Responsabilidade
Patrimonial Computável - Valor de Origem,
Registrou-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 2013 e 2012, o valor registrado aumentaram em 234.226, 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 1.5.u) e seu valor contábil,
registrado diretamente no resultado.
2. 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 registrou-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.
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Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o valor registrado era de 1.726 e de acordo com o critério
definido pelo Banco a amortização foi reconhecida no resultado. (Vide Nota 1.5.u)
3. Despesas de organização e desenvolvimento
Foram registrados as despesas incorridas pelo Banco inerente às melhorias efetuadas em
imóveis de terceiros utilizados na sua gestão.
Essas despesas foram registradas pelo valor de custo, reexpresso de acordo com o
procedimento descrito na nota 1.4, menos as amortizações acumuladas correspondentes.
A amortização das despesas é calculada com base na vida útil exprimida em meses, que não
pode ultrapassar as 60 parcelas mensuais a partir de cada ativação, sendo depreciada
completamente no mês do registro e não sofrendo depreciação no mês da baixa.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o valor residual das "Despesas de organização e
desenvolvimento" era de 34.443 e 21.969, respetivamente.
n) Outras Obrigações por intermediação financeira
1.Obrigações negociáveis não subordinadas
Foram avaliadas ao valor nominal mais os juros apurados na data do cerramento do cada
exercício (Vide Nota 10).
2.Quantias a serem pagas por compras à vista, a liquidar e a termo
Foram avaliadas de acordo com os preços ajustados para cada operação, mais os prêmios
remunerados até a data de encerramento de cada exercício. Estes prêmios foram imputados
aos resultados de cada exercício.
3Espécies a serem entregues por vendas à vista, a liquidar e a termo 
a. Com cotação: Foram avaliadas de acordo com os valores de cotação em vigor para cada
espécie no Mercado de Valores de Buenos Aires ou no Mercado Aberto Eletrônico, na data
de encerramento de cada exercício. As diferenças de cotação foram imputadas aos
resultados de cada exercício.
b. Sem cotação: foram avaliadas pelo valor de custo, com acréscimo exponencial em função
da taxa interna de rentabilidade na data de encerramento de cada exercício. A
correspondente apropriação foi alocada aos resultados de cada exercício.
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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 com os valores
da cotação vigentes ao encerramento de cada exercício no MAE ou no Mercado a Término de
Rosario (ROFEX), conforme ao âmbito de concertação. As diferenças de cotação geradas 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 2013: Em 31 de dezembro de 2012
registraram aos valores de câmbio dos bônus mais os juros e o CER apurados até encerramento
do exercício, conforme aplicável.
r)

Demonstração dos resultados
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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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 2013 e 2012, o Banco estimou imposto de renda sobre bases fiscais de
853.158 e 569.385 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 1.5.m)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 1.5.m) 2).
1.6 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 como sua exposição
para cada data de presentação das informações contábeis.
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.
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NOTA 2: Demonstração do Fluxo de Caixa e seus Equivalentes
As demonstrações do fluxo de caixa e seus equivalentes em 31 de dezembro de 2013 e 2012,
explicam as variações do caixa e seus equivalentes e para tal fim, foi considerado como caixa
unicamente o total da conta de “Disponibilidades”.
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 3: 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:
3.1 Normas de avaliação
As principais diferenças que mantém a Entidade nos aspectos de avaliação em 31 de dezembro de
2013 e 2012 são as seguintes:
Ajuste as Demonstrações Financeiras Individuais (segundo as NCP)
Patrimônio

Resultado

Aumento / Diminuição
Conceito

31/12/13

31/12/12

Lucro / Perda
31/12/13

31/12/12

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

(1.619)

1.251

(2.870)

(3.016)

b) Adquisição de GPAT Companhia Financeira
S.A.

22.788

37.442

(14.654)

(14.654)

367.456

192.205

175.251

102.529

154

2

152

(127)

c) Imposto de renda diferido (ativo)
d) Instrumentos financeiros derivativos
e) Participações em outras sociedades
TOTAL
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Ajuste as Demonstrações Financeiras Consolidadas (segundo as NCP)
Patrimônio

Resultado

Aumento / Diminuição
Conceito

31/12/13

31/12/12

Lucro / Perda
31/12/13

31/12/12

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

(1.619)

1.251

(2.870)

(3.016)

b) Adquisição de GPAT Companhia Financeira
S.A.

22.788

37.442

(14.654)

(14.654)

384.080

202.183

181.897

106.758

6.143

(7)

6.150

(136)

411.392

240.869

170.523

88.952

c) Imposto de renda diferido (ativo)
d) Instrumentos financeiros derivativos
TOTAL

a) Instrumentos emitidos pelo BCRA registrados a custo mais rendimento
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o Banco mantêm registrados nas contas “Títulos Públicos e
Privados – Instrumentos Emitidos pelo BCRA” posses registradas de acordo com ao mencionado na
nota 1.5.b)3.b). 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- Adquisição de GPAT Compañía Financiera S.A.


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%.
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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.
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 2013 e 2012, contratos de operações de permutas de
taxas de juros (SWAPs de taxas) de acordo com as normas estabelecidas pelo BCRA, conforme
mencionado na Nota 1.5.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.
e) Participações em outras sociedades
As demonstrações financeiras da sociedade controlada GPAT Companhía Financeira, são
preparados de acordo com as normas do BCRA, as quais presentam diferenças com as normas
contábeis profissionais.
Se as NCP tivessem sido aplicadas, o patrimônio líquido da Entidade em 31 de dezembro de 2013 e
2012 teria aumentado em 411.392 e 240.869, respectivamente, no nível individual e consolidado.
Adicionalmente, os resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 teriam
aumentado em 170.523 e 88.952, respetivamente, no nível individual e consolidado.
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3.2 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 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.
d) 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.
e) 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 4:

Adoção de normas internacionais de informação financeira pela CNV
A CNV, por Resolução Geral nº 562, de 29 de dezembro de 2009, estabeleceu a aplicação da
Resolução Técnica nº 26 da FACPCE, que adota, para certas entidades inclusas no regime da oferta
pública, seja em razão do capital ou das obrigações negociáveis, ou que tenham requerido
autorização para serem inclusas no referido regime, as normas internacionais de informação
financeira emitidas pelo IASB (o Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade) para as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios anuais iniciados a partir de 01 de janeiro de 2012.
A adoção destas normas não é aplicável à Entidade já que a CNV excluiu as sociedades governadas
pela Lei de Entidades Financeiras da aplicação obrigatória das referidas normas.
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NOTA 5:

Detalhe dos componentes das contas “Outros / (as)” com saldos superiores a 20% do total
das respectivas contas
31/12/13

31/12/12

Contas dos Balanços Patrimonias
A. Outros créditos
Depósitos em garantia
Devedores diversos
Pagamentos feitos por adiantamento
Outros
B. Outras Obrigações por Intermediação Financeira
Consumos a pagar pelas operações de crédito e débito
Ordenes de pagamento comercio exterior
Retenções de impostos a pagar
Cobranças e outras operações por conta de terceiros
Ordenes de pagamento previsionais
Outras
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 a debitar
Valores receptíveis
E. Contas de ordem- De controle credoras
Créditos otorgados no utilizados
Otras
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170.944
58.278
34.575
79.813
343.610

111.190
30.774
15.533
74.928
232.425

614.470
421.029
180.613
56.426
31.778
55.712
1.360.028

650.295
174.431
145.617
40.950
19.111
34.475
1.064.879

576.713
178.079
109.655
3.954
868.401

398.848
144.291
81.076
26.529
650.744

6.539.809
396.418
254.696
7.190.923

4.492.116
351.441
375.165
5.218.722

2.144.657
7.917
2.152.574

1.526.284
12.342
1.538.626

Jorge G. Stuart Milne
Presidente
Assinado para sua identificação com nosso
relatório de 06/02/2014
KPMG
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F° 6

Assinado para sua identificação com nosso
relatório de 06/02/2014
Pelo Conselho Fiscal
Mónica M. Cukar
Síndico Titular
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 147 F° 66


Mauricio G. Eidelstein (Sócio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120 F° 228


27



TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores expressos em milhares de pesos)
Contas das Demonstrações dos Resultados

31/12/13

F. Receitas por Serviços
Outras comissões
Aluguel caxa de segurança
G. Despesas por Serviços
Vinculado com cartões de crédito
Imposto sobre as receitas brutas
Vinculado com caixas eletrônicas
Outros
H. Outras Receitas
Receitas por vendas de imobilizado
Ajustes e juros por outros créditos
Recuperação de impostos
Lucro por transferênciade Créditos Fiscais
Outras
I. Outras Despesas
Cargos ANSES
Doações
Gastos recuperação de créditos
Imposto sobre as receitas brutas
Outras

31/12/12

259.313
59.452
318.765

197.024
44.964
241.988

148.524
102.329
77.059
3.129
331.041

86.608
57.095
60.713
1.444
205.860

96.221
26.455
17.612
13.547
20.824
174.659

7.352
13.372
15.633
13.406
13.332
63.095

10.595
5.171
4.521
3.610
8.757
32.654

783
3.616
3.075
3.041
4.475
14.990

NOTA 6: Bens de Disponibilidade Restringida
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a Entidade possuía os seguintes bens de disponibilidade
restringida:
Concepto
Outros Créditos por Intermediação Financeira
- BCRA - Contas especiais de garantia pelas operatórias
vinculadas com as câmaras eletrônicas de compensação
- Títulos públicos afetados em garantia das operações
compensadas a prazo
Total Outros Créditos por Intermediação Financeira
Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

31/12/13

31/12/12

254.067

289.969

449.501

109.536

703.568

399.505
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Concepto
Créditos Diversos
- Depósitos em garantia - administradoras de cartões de
crédito e débito
- Títulos Públicos e Empréstimos Garantidos em garantia Línea de Empréstimo BID - Programa Global de Crédito a
Micro, Pequena e Médias Empresas
- Depósitos em garantia – Por demandas judiciais
- Depósitos em garantia – Outros

31/12/13

31/12/12

90.386

26.351

73.483

83.222

Total Créditos Diversos

3.449
3.937
171.255

1.928
111.501

TOTAL

874.823

511.006

NOTA 7: 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
TOTAL

31/12/13
120.980
2.289
269
123.538

31/12/12
69.054
1.950
16
71.020

NOTA 8: Operações com Sociedades inclusas no 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 2013 e 2012:
31/12/13
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Outros Créditos - Devedores diversos
Depósitos – Contas correntes
Depósitos - Conta corrente especial
OOIF – Obrigações Negociáveis não Subordinadas
Contas de Ordem - Valores em custódia
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140
1.514
2.634
5.058
669

83
1.466
1.808
2.997
418
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31/12/13
Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente de F.C.I.
Outros Créditos – Devedores diversos
Depósitos – Contas correntes
Contas de Ordem - Valores em custódia
Banco Patagonia (Uruguai) S.A.I.F.E.
Depósitos – Contas correntes
Depósitos – Conta corrente especial
Contas de Ordem – Valores em custódia
Contas de Ordem - Garantias recebidas
GPAT Companhia Financeira S.A.
Empréstimos – Interfinanceiros (call outorgados)
OCIF – Obrigações Negociáveis sem Cotização
Depósitos – Contas correntes
OOIF – Saldos pendentes de liq. de operações a termo sem
entrega do ativo subjacente
OOIF – Comissões apurados a pagar
Contas de Ordem – de Derivativos – Swap de taxas de juros

31/12/12

412
34.090

8
1.832
7.271

1
4
589.597
44.753

1
4
202.908
47.919

57.097
90.462
2.550

92.111
37.915
5.177

214
1.675
430.000

778
300.000

24.076
735
49
2
63
6.412

14.913
433
429
86.701
2
926
1.900


Banco Do Brasil S.A.
Disponibilidades - Entidades financeiras e correspondentes
Depósitos – Contas correntes
Depósitos – Conta corrente especial
OOIF – Bancos e Organismos Internacionais
Contas de Ordem – Valores em Custódia
Contas de Ordem – Garantías Recebidas
Contas de Ordem – Garantías Concedidas

Os resultados gerados em 31 de dezembro de 2013 e 2012, com sua sociedade controladora e suas
sociedades controladas e coligadas são os seguintes:
31/12/13
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Despesas Financeiras- Juros por depósitos ao prazo fixo
Despesas Financeiras- Resultados por Obrigações Negociáveis
Receitas por Serviços - Comissões
Despesas por Serviços - Comissões
Outras receitas
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1
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31/12/13
Patagonia Inversora S.A. Sociedade Gerente de F.C.I.
Receitas por Serviços - Comissões
Outras receitas
Banco Patagonia (Uruguai) S.A. I.F.E.
Receitas por Serviços - Comissões
GPAT Companhia Financeira S.A.
Receitas Financeiras - Juros com empréstimos ao Setor
Financeiro
Receitas Financeiras -Juros com adiantamentos
Receitas Financeiras - Resultado por Obrigações Negociáveis
Receitas Financeiras – Resultado por swap de taxa de juros
Despesas Financeiras – Juros por empréstimos interfinanceiros
com instituições locais
Receitas por Serviços – Comissões
Despesas por Serviços – Comissões
Outras receitas
Banco Do Brasil S.A.
Receitas Financeiras -Juros por dispinibilidades
Receitas Financeiras -Juros por empréstimos ao Setor
Financeiro
Despesas Financeiras – Juros por outras obrigações por
intermediação financeira com o Sector Financeiro
Despesas por Serviços – Comissões
Outras recitas - Outras

31/12/12

1
95

100

3

1

7.473

14.138

67
6.014
4.793

46
5.170
5.122

88

-

7.992
7.841
2.036

5.960
5.172
-

-

2

-

1

1.278

3.116

1
848

7
693

Com relação a participação do Banco nas sociedades controladas, a mesma é apresentada na nota 1
das demonstrações financeiras consolidadas.
NOTA 9: Capital Social
1. Estado do Capital Social
O capital social da Entidade é 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 ordinárias escriturais, com valor
nominal de ARS 1 cada e um voto por ação.
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As ações Classe “A” representam a participação da Província de Rio Negro, e as ações Classe “B”
representam o capital privado.
Desde 12 de abril de 2011, o acionista controlador da Entidade é Banco do Brasil S.A., com
participação de 58,9633% sobre o total do capital social.
2. Opções de compra e venda de ações
Em 12 de abril de 2011, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações assinado entre Banco
do Brasil S.A. e o ex-grupo de acionistas controladores da Entidade (Vendedores), ambas as partes
celebraram um Acordo de Acionistas, mediante o qual, entre outros assuntos, outorgaram-se certas
opções de compra (call) e venda (put), exercitáveis a partir do terceiro aniversário dessa data, para a
aquisição por parte do Banco do Brasil S.A. das participações que os Vendedores manterão na
Entidade, ao preço de exercício equivalente ao preço em dólares estadunidenses por ação pago na
Oferta de Compra e Venda.
3. Programa de aquisição de ações próprias
Em 26 de março de 2012, o Conselho de Administração da Entidade resolveu implementar um plano
de recompra de ações próprias no mercado argentino, nos termos do artigo 68 da Lei 17.811
(adicionado pelo Decreto 677/01) e das normas da CNV, por até uma quantia máxima de 3.452, com
limite de 1.000.000 de ações ordinárias, escriturais, classe “B”, com direito a um voto e de valor
nominal ARS 1 por ação.
O preço pagado pelas ações foi estabelecido em até o máximo de ARS 3,4515 por ação, e o prazo
para efetuar as aquisições é de cento e oitenta dias corridos a partir de 27 de março de 2012. Além
do mais, em 25 de setembro de 2012, el Conselho de Administração da Entidade decidiu, sob a
subsistência dos motivos que deram origem ao programa, extender sua vigência até 22 de março de
2013.
O total de ações adquiridas pela Entidade sob o referido programa, até seu vencimento, foi V$N
119.500 ações ordinárias, no valor de 394.
Esse programa foi implementado como consequência do contexto macroeconômico internacional,
quando a volatilidade experimentada pelo mercado de capitais em geral afetou desfavoravelmente o
preço das ações locais, inclusive o das ações da própria entidade.
A data limite de transferências das ações adquiridas, de acordo com o estabelecido no Capítulo
XXIII.11.14 das normas da CNV, é de três anos contados desde sua aquisição, salvo prorrogação
que dispuser a Assembleia de Acionistas.
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Nos termos do disposto no Capítulo XXIII.11.13 das normas da CNV, a escrituração contábil das
aquisições de ações próprias é a seguinte:
a) O custo de aquisição das referidas ações é debitado de "resultados não distribuídos" –
"Resultados acumulados exercícios anteriores", ou da "Reserva Facultativa - Programa
de aquisição de ações próprias " criada para esses fins.
b) A rubrica "Capital Social – Ações Emitidas em Circulação " é debitada pelo valor nominal das
ações adquiridas, e é acreditada a conta "Capital Social – Ações Emitidas em Carteira".
NOTA 10: Programa Global de Emissão de Obrigações Negociáveis
A Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, realizada em 26 de abril de 2012, aprovou a criação do
Programa Global de Emissão de Obrigações Negociáveis simples, pelo valor máximo em circulação,
em qualquer momento, de até USD 250.000.000, ou seu equivalente em outras moedas.
O Programa tem validade de 5 anos, a partir da data de autorização pela CNV, ou o prazo máximo
que puderem estabelecer as futuras regulamentações aplicáveis, caso em que o Conselho de
Administração da Entidade poderá resolver a prorrogação da validade.
Além do mais, o Conselho de Administração resolveu que os fundos oriundos da colocação das
obrigações negociáveis, que sejam emitidas sob o Programa, terão uma ou mais das destinações
previstas no artigo 36 da Lei nº 23.576 e na Comunicação "A" 3.046 do BCRA, ou as que forem
estabelecidas nas regulações aplicáveis, segundo as especificações do respectivo suplemento de
preço.
Em 02 de julho de 2012, a Entidade apresentou junto à CNV o Prospecto de Emissão de Obrigações
Negociáveis e o Suplemento de Preço, correspondente à Emissão da Primeira Série e em 25 de
outubro de 2012, pela resoluçãoo nº 16.950, a CNV autorizó o referido Programa.
Nos termos do referido programa, a Entidade emitiu, em 3 de dezembro de 2012, Classe n.º 1, Série
n.º 1, de obrigações negociáveis simples no valor de V$N 200.000.000 com prazo de 18 meses e
amortização com sistema de pagamento único na data de vencimento. O rendimento de juros
segundo taxa anual variável equivalente à "Taxa BADLAR Privada" mais diferencial de juros de 4%,
pagável trimestralmente no fim do periodo.
Mais tarde, o Conselho de Administração do Banco Patagonia S.A. aprovou, em 26 de agosto de
2013, a atualização do Prospecto do Programa Global para a Emissão de Obrigações Negociáveis
Simples acima referido, e a emissão, nos termos deste Programa, da Classe II; em 23 de outubro de
2013, tanto a atualização quanto a emissão foram autorizadas pela CNV.
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Por último em 1 de novembro de 2013 a Entidade emitiu a Clase Nº II obrigações negociáveis pelo
valor de V$N 300.000.000, com taxa variável, prazo de 18 meses e amortização em único
pagamento na data de vencimento. O rendimento de juros segundo taxa anual variável equivalente à
"Taxa BADLAR Privada" mais diferencial de juros de 3,9%, pagável trimestralmente no fim do
periodo.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o montante do capital mais os juros apurados foram registrados
na rúbrica "Outras Obrigações por Intermediação Financeira", no valor de 515.231 e 203.077,
respetivamente.
NOTA 11: 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.
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NOTA 12: Instrumentos Financeiros Derivativos
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, 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, concertadas no
ambito do MAE e ROFEX. Estão avaliadas pelos seus valores de cotação vigentes na data de
encerramento de cada exercício, no mercado em q foram concertadas e são realizadas pelo Banco
com o objetivo de intermediação por conta própria. Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 , o Banco
registrou ganhos pelos valores de 586.333 e 12.568, respectivamente, gerados nas operações de
moeda estrangeira e ganhos por 1 e 39, respectivamente, nas operações da taxa BADLAR.
b) Operações a termo em moeda estrangeira com clientes – Forwards: inclui as operações de compra e
venda a termo de moeda estrangeira sem entrega do ativo subjacente, concertadas no âmbito
privado. Essas operações foram registradas segundo valores de cotação vigentes no encerramento
de cada exercício, no MAE, e são efetuadas pela Entidade com o objetivo de intermediação por
conta própria. Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a Entidade registrou resultados por (16.055) e
9.819, respectivamente.
c) Opções de venda Boden: em 31 de dezembro de 2012 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 2013 previstos no Decreto
1836/02, correspondente aos clientes que tenham solicitado a mencionada opção. Estão avaliadas
pelo seu valor técnico no encerramento do exercício.
d) 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 1.5.h)1. e 2. e 1.5.n)2. e 3., e são realizadas pelo Banco com o objetivo de
intermediação por conta própria. Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 , o Banco registrou ganhos
pelos valores de 37.135 e 51.231, respetivamente.

e) Operações de Permuta de Taxas de Juros em Pesos – Swap de taxas:
Inclui os contratos com direito a registrar, nos prazos estabelecidos em cada um deles, o diferencial
positivo entre a taxa de juros nominal anual fixa pactuada para cada operação e a taxa de juros
BADLAR estabelecida pelo BCRA. Se o diferencial de taxas for negativo, o Banco terá a obrigação
de abonar a diferença.
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Além do mais, inclui outros contratos com direito a registrar nos prazos estabelecidos em cada um
deles, o diferencial negativo 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 positivo, o Banco terá
a obrigação de abonar a diferença.
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 2013 e 2012 por 203 e
43, respetivamente.
NOTA 13: 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 2013, o Banco administra os seguintes grupos financeiros de
oferta pública:
Ativos em
30/09/13

Patrimônio
Líquido em
30/09/2013

Fiduciário
Financeiro

Fiduciário

Data
Contrato

Banco Piano XXII

Banco Piano S.A.

02/09/11

23.166

Empréstimos pessoais

21.537

Banco Piano XXV

Banco Piano S.A.

09/05/12

46.285

Empréstimos pessoais

34.401

Banco Piano XXVI

Banco Piano S.A.

06/07/12

(*) 580

Empréstimos pessoais

-

Banco Piano XXVII

Banco Piano S.A.

23/08/12

9.232

Empréstimos pessoais

8.209

Banco Piano XXVIII

Banco Piano S.A.

16/10/12

88.214

Empréstimos pessoais

32.591

Banco Piano XXIX

Banco Piano S.A.

17/12/12

20.770

Empréstimos pessoais

19.759

Banco Piano XXX

Banco Piano S.A.

27/03/13

33.658

Empréstimos pessoais

16.871

Banco Piano XXXI

Banco Piano S.A.

14/06/13

90.793

Empréstimos pessoais

16.210

Banco Piano XXXII

Banco Piano S.A.

02/09/13

154.786

Empréstimos pessoais

19.174

Cetelem II

Banco Cetelem Argentina S.A.

10/06/13

107.208

Empréstimos pessoais

50.509

CMR Falabella XXXVII

CMR Falabella

23/11/12

(**) 5.204

CMR Falabella XXXVIII

CMR Falabella

19/03/13

(*) 1.623

CMR Falabella XXXIX

CMR Falabella

25/04/13

31.157
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Fiduciário

Data
Contrato

CMR Falabella XL

CMR Falabella

02/07/13

116.006

CMR Falabella XLI

CMR Falabella

15/07/13

168.354

Fava XXVII

Favacard S.A.

10/05/13

(*) 3.047

Empréstimos pessoais

-

Fava XXVIII

Favacard S.A.

15/07/13

30.317

Empréstimos pessoais

6.316

IRSA I

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

17/12/01

175

Créditos pessoal e imobiliários com
garantia hipotecaria

(129)

Lucaioli IX

Casa Humberto Lucaioli S.A.

21/05/13

(*) 591

Lucaioli X

Casa Humberto Lucaioli S.A.

17/07/13

30.567

Serie Ribeiro LIV

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

15/05/12

(***) 1.623

Empréstimos de varejo

-

Serie Ribeiro LV

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

16/07/12

(***) 890

Empréstimos de varejo

-

Serie Ribeiro LVI

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

17/08/12

10.629

Empréstimos de varejo

9.769

Serie Ribeiro LVII

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

21/10/12

13.947

Empréstimos de varejo

13.836

Serie Ribeiro LVIII

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

05/12/12

13.883

Empréstimos de varejo

11.120

Serie Ribeiro LIX

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

12/12/12

20.187

Empréstimos de varejo

12.315

Serie Ribeiro LX

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

24/01/13

20.584

Empréstimos de varejo

10.015

Serie Ribeiro LXI

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

28/01/13

46.675

Empréstimos de varejo

16.635

Serie Ribeiro LXII

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

18/04/13

66.839

Empréstimos de varejo

19.404

Serie Ribeiro LXIII

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

30/05/13

38.064

Empréstimos de varejo

9.569

Serie Ribeiro LXIV

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

30/07/13

93.421

Empréstimos de varejo

15.648

55.628

Empréstimos de varejo

15.046

Tarjeta Sáenz V

Banco Sáenz S.A.

Ativos em
30/09/13

Patrimônio
Líquido em
30/09/2013

Fiduciário
Financeiro

20/09/12

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

Empréstimos para consumo
garantidos com promissória
Empréstimos para consumo
garantidos com promissória

1.344.103

TOTAL
(*)
(**)
(***)

Ativo Fiduciário
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Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

-



TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores expressos em milhares de pesos)
Fideicomissos financeiros públicos autorizados pela CNV, cujas demonstrações financeiras são
exigíveis após 31/12/13
Fiduciário
Financeiro

Fiduciário

Data Contrato

Ativo Fiduciário

Banco Piano XXXIII

Banco Piano S.A.

15/11/13

Empréstimos pessoais

Cetelem III

Banco Cetelem Argentina S.A.

27/09/13

Empréstimos pessoais

CMR Falabella XLII

CMR Falabella

24/10/13

CMR Falabella XLIII

CMR Falabella

22/11/13

Fava XXIX

Favacard S.A.

17/10/13

Empréstimos pessoais

Serie Ribeiro LXV

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

20/09/13

Empréstimos de varejo

Serie Ribeiro LXVI

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

31/10/13

Empréstimos de varejo

Serie Ribeiro LXVII

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

29/11/13

Empréstimos de varejo

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

Fideicomissos financeiros privados
Fiduciário
Financeiro

Fiduciário

Data Contrato

Metro

Pedro López e Hijos S.A.

10/09/02

Ativo Fiduciário
Imóveis sitos na Cidade Autônoma de Buenos Aires e na
Província de Mendoza

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
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Gerente de Contabilidade
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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.
NOTA 14: Sociedade Depositária de Fundos Comuns de Investimento
Em 31 de dezembro de 2013, a Entidade, na sua condição de Sociedade Depositária de Fundos
Comuns de Investimento, mantém em custódia quotas-partes subscritas por terceiros e ativos dos
seguintes Fundos Comuns de Investimento:
Denominação
Depósitos
814.102
Lombard Renda em pesos Fundo Comum de Investimento
111.090
Lombard Capital F.C.I.
1.781
Fundo Comum de Investimento Lombard Renda Fixa
8.658
Fundo Comum de Investimento Lombard Poupança
935.631
Total

Outros

Total Ativo

104.193
450.452
147.971
702.616

918.295
561.542
149.752
8.658
1.638.247

Fundo Comum de Investimento Lombard Ações (em liquidação)
Em 06 de março de 2013, a Resolução n.º 17.037 da CNV aprovou o processo de liquidação do
Fundo Comum de Investimento Lombard Ações. Em 06 de maio de 2013 foram emitidas as
demonstrações financeiras de liquidação desse fundo em 22 de março de 2013, data na que foi
iniciado o processo para o pagamento total, que finalizou em 26 de junho de 2013.
Mais tarde, em 26 de junho de 2013, finalizou a etapa de pagamento total em favor dos quotistas e,
em 4 de dezembro de 2013, foi realizado o resgate das quotas-partes remanescentes, ficando assim
encerrado o processo de liquidação do fundo.
Finalmente, em 19 de abril de 2013, foi solicitado à CNV o cancelamento e a baixa do citado fundo
dos registros dessa entidade. Na data de apresentação destas demonstrações financeiras, a CNV
ainda não emitiu seu parecer.
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NOTA 15: Seguro de Garantias dos 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
4.9291% do capital social de acordo com as porcentagens difundidas pela Comunicação “B” 10.539 do
BCRA em 28 de fevereiro de 2013.
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.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, as contribuições realizadas foram registradas na conta
"Despesas Financeiras – Contribuições para o Fundo de Garantia de Depósitos", no valor de 34.728 e
25.317, respectivamente.
NOTA 16: Requerimento da CNV para agir como Agente do Mercado Aberto
Nos termos da Resolução Geral nº 622/13 da CNV, é estabelecido que os Agentes de Mercado já
inscritos ficarão automaticamente registrados junto à CNV nessa condição, provisoriamente até dia
01 de março de 2014. Portanto, a Entidade continuará a operar nas condições presentes e observará
as exigências estabelecidas na referida resolução, como mencionado na nota 22.
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O patrimônio da Entidade em 31 de dezembro de 2013 ultrapassa o exigido pela CNV para operar
sob as categorias de agentes, para a que a Entidade requereu seu registro. Seguidamente são
detalhados o Patrimônio Líquido Mínimo e a Contrapartida Mínima requerida para cada função:
PL
Mínimo

Função
Agente de Liquidação e
Compensação e Agente de
Negociação Integral.

Contrapartida
Mínima

Composição
Contrapartida Mínima

15.000

7.500

Títulos Públicos
Nacionais com
negociação secundária

Agente de Custódia de Produtos de
Investimento Coletivo de Fundos
Comuns de Investimento.

3.000

1.500

Títulos Públicos
Nacionais com
negociação secundária

Fiduciário Financeiro e Não
Financeiro.

6.000

3.000

Títulos Públicos
Nacionais com
negociação secundária

NOTA 17: Integração de caixa mínimo
1. 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 2013 e 2012:
Conceito
Disponibilidades
BCRA - conta corrente
Outros créditos por intermediação financeira
BCRA - contas especiais de garantia
TOTAL

31/12/13

31/12/12

4.001.542

2.703.414

254.067
4.255.609

289.969
2.993.383

2. Capitais mínimos
Em 09 de novembro de 2012, a Comunicação "A" 5369 e complementárias do BCRA alteraram o
regime em vigor, tanto no tocante à exigência quanto à integração, com data efetiva desde
janeiro e fevereiro de 2013, respectivamente.
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Essas alterações acarretam, entre outras questões, mudanças nos ponderadores de risco e no
tratamento da carteira inadimplente, a incorporação do conceito de "cobertura de risco de
crédito", que será utilizado para avaliar especificamente o tratamento das garantias recebidas, a
eliminação da exigência por risco de taxa de juros (que, porém, deverá continuar sendo
gerenciado pela Entidade) e mudanças no tratamento das securitizações.
Também deixa sem efeito, a partir de 01 de janeiro de 2013, as disposições em matéria de
capital mínimo por risco de taxa de juro, sem prejuízo de que as entidades financeiras devem
continuar a gerenciar esse risco, fato que será revisado pela Superintendência de Entidades
Financeiras e Cambiais, que poderá determinar a necessidade de integração de capital
regulatório superior. Em 31 de dezembro de 2013 a exigência por risco de taxa de juro é de
229.957.
A seguir, é detalhada a exigência de capitais mínimos da Entidade, em conjunto com sua
integração (Responsabilidade Patrimonial Computável) em 31 de dezembro de 2013 e 2012, nos
termos do disposto nas novas normas baixadas pelo BCRA na matéria:
Concepto
Exigência de Capital Mínimo (A)
Risco de Crédito
Risco Operacional
Risco de Mercado – Títulos
Risco de Mercado – Moedas
Risco de Taxa de Juros
Integração (B)
EXCESSO (B-A)

31/12/13
2.200.316
1.698.449
444.426
51.903
5.538
4.127.229
1.926.913

31/12/12
1.938.598
1.321.933
320.590
33.657
3.329
259.089
2.989.661
1.051.063

NOTA 18: Distribuição de Lucros
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 245.937 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)
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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, “A” 5485 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.
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.
Em 31 de dezembro de 2013, deve ser realizado ajuste dos resultados não distribuídos no valor de
2.138 pela diferença líquida positiva nos instrumentos emitidos pelo BCRA, calculada segundo o
disposto no parágrafo precedente.
Por outra parte, o BCRA através da Comunicação “A” 5273, em vigor na data de apresentação,
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.
Por fim, como consequencia da aplicação detalhada neste ponto a Entidade propõe a seguinte
distribuição de lucros:
Reserva facultativa p/futura distribuição de utilidades
Pagamento de dividendos
Total

529.728
451.852
891.610

O pagamento de dividends em dinheiro se encontra sujeito à autorização pela Superintendência de
Entidades Financeiras e Cambiais (SEFyC) do Banco Central da República Argentina e a aprovação
da Assembleia de Acionistas da Entidade.
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NOTA 19: Política de Gerenciamento de Riscos
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
- DeIncobráveis Banca Empresas
- De Risco Operacional
- De Qualidade
- De Risco Global
- De Controle e Prevenção de lavagem de
Ativos e Financiamento do Terrorismo

- De Finanças
- De Segurança da informação
- De Tecnología da informação
- De Remuneração e Incentivos ao Pessoal
- De Negócios
- De Direção
- De Ética

Os comitês citados se encontram sob a supervisão do Conselho de Administração da Intituição.
Neste sentido, a participação do Conselho de Administração nos temas abordados pelos diferentes
comitês implica uma diminuição dos riscos que podem surgir associados à gestão do negócio.
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. 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 e "A" 5398, em linha com as boas práticas bancárias
recomendadas pelo Comitê da Basileia.
Neste sentido a Gerência Executiva de Gerenciamento de Risco, responsável pelo gerenciamento
integral dos riscos que arrosta a Entidade e suas sociedades controladas, atuando com
independência a respeito das áreas de negócios.
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Aliás, o Comitê de Risco Global, composto de dois Vice-presidentes, o Superintendente de Control
Interno e Gestão de Riscos, o Superintendente de Finanças, Administração e Setor Público, o
Superintendente de Créditos, Comercio Exterior e Asesoría de Negócios, e o Gerente Executivo de
Gestão de Riscos. Alem disso, o alcance tem como objetivo principal desse Comitê é propor ao
Conselho de Administração a estratégia para o gerenciamento dos riscos de mercado, taxa, liquidez
e crédito, emtre outros, 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.

O gerenciamento dos riscos da Entidade está atravessando processo de adaptação às exigências de
regulação, promovidas pelo Basileia II e pelo BCRA. Essas diretrizes definem uma série de
procedimentos e processos que permitem identificar, mensurar e avaliar os riscos aos que a Entidade
fica exposta, sempre procurando consistência com uma estratégia de negócios de caráter
conservador.
Os processos de gerenciamento de risco são transmitidos para toda a instituição, ficando alinhados
com as diretrizes do Conselho de Administração da Entidade e da Gerência Sênior que, através dos
Comitês, definem os objetivos globais exprimidos em metas e limites para as unidades de negócios
que gerenciam o risco.
Em 2013 foi aprofundada a consolidação desse processo de gerenciamento de riscos, sendo os
seguintes os aspectos salientes:


Consolidação da estrutura da Gerência de Riscos Financeiros, que foi ajustada para observar as
diretrizes estabelecidas pelo BCRA nas Comunicações "A" 5203 e "A" 5398, e aprovação pelo
Conselho de Administração de suas politicas e procedimentos.



Definição de novos limites de tolerância ao risco e adequação dos limites existentes com base na
avaliação dos principais riscos aos que é exposta a Entidade. Esses limites são monitorados em
intervalos regulares, e os resultados são comunicados ao Comitê de Risco Global e ao Conselho
de Administração da Entidade.



Elaboração de relatórios periódicos, com o objetivo de identificar, mensurar, monitorar e mitigar
os riscos aos que a entidade está exposta, e sua comunicação ao Conselho de Administração da
Entidade e à Gerência Sênior.



O Processo de Autoavaliação de Capital foi aprofundado, para poder mensurar a exigência de
capital econômico para cada um dos riscos identificados pela Entidade.



Preparação e realização de testes de estresse para cenários de diversa gravidade, para avaliar o
eventual impacto perante situações de tensão e prever ações de contingência no gerenciamento
dos diferentes riscos.
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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 risco de crédito é definido como a possibilidade de sofrer perdas devido a inadimplemento de
devedor ou contraparte a respeito de suas obrigações contratuais.
O gerenciamento dessa classe de risco baseia-se no estudo das operações e no vasto conhecimento
da carteira de clientes, o que permite o acompanhamento detalhado do risco, minimizando a
exposição, sempre que possível.
As políticas para o gerenciamento do Risco de Crédito são enquadradas com os objetivos
estabelecidos pelo Conselho de Administração da Entidade, que fixam limites, procedimentos,
mitigadores e controles para manter a exposição a esse risco em níveis acetáveis. Esses aspetos
são regulamentados em manuais e normas da entidade (Créditos, Garantias, Recuperação e
Gerenciamento de Risco), com revisões periódicas.
A definição de limites de risco é um dos principais instrumentos estratégicos para o gerenciamento
do Risco de Crédito, com o objetivo de evitar concentração e níveis de exposição não desejados.
O Conselho de Administração da Intituição 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.
Os manuais de procedimentos que contém as diretrizes na matéria, a observância das normas em
vigor e os limites estabelecidos, têm por objetivos os seguintes:
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;
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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
O risco de liquidez é definido como o risco de ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e
passivos exigíveis ("descasamentos" entre pagamentos e recebimentos) que pudessem afetar a
capacidade de honrar todos os compromissos financeiros, presentes e futuros, levando em conta as
diferentes moedas e prazos de liquidação dos direitos e obrigações, sem sofrer perdas significativas.
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.
A Gerência Executiva de Gerenciamento de Riscos monitora periodicamente a observância dos
vários limites estabelecidos pelo Conselho de Administração para o risco de liquidez, que incluem
níveis de liquidez mínima, níveis máximos admitidos de concentração por tipo de depósito e por tipo
de cliente, entre outros.
A Entidade implementa políticas em matéria de liquidez, com o objetivo de administrá-la de maneira
eficiente, otimizando o custo e a diversificação das fontes de funding, e maximizando o rendimento
das aplicações através do manejo prudencial, que garanta os fundos necessários para a
continuidade das operações e o cumprimento das regulamentações em vigor.
Por outra parte, a Entidade desenvolveu plano de contingência no qual são detalhadas as ações
concretas que deverão ser implementadas no caso de uma crise de liquidez.
Risco de mercado
O Risco de Mercado é definido como a possibilidade de sofrer perdas em posições dentro e fora do
balanço, como resultado de flutuações adversas nos preços de mercado de diversos ativos.
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A Entidade implementa políticas para o gerenciamento do Risco de Mercado, que estabelecem os
processos de monitoramento e controle dos riscos de variações nas cotações dos instrumentos
financeiros, resultantes das flutuações no mercado, com o objetivo de otimizar a relação risco-renda,
fazendo uso da estrutura de limites, modelos e ferramentas de gerenciamento adequadas. Além do
mais, implementa ferramentas e procedimentos adequados que permitem ao Comitê de Risco Global
o ao Comitê de Finanças mensurar e administrar esse risco.
Além do mais, a Entidade estabeleceu políticas para procurar a diversificação da fonte de funding,
evitar a concentração dos depósitos, bem como para identificar fatores chave de risco (taxa de juros,
taxa de câmbio, volatilidade de preços, entre outros).
A Entidade utiliza a metodologia de Value at Risk (valor em risco ou "VaR") paramétrico, com dados
históricos de mercado, fazendo a reavaliação integral de todas as posições, com um horizonte de
tempo de 10 dias e intervalo de confiança de 99%.
Risco de Taxa de Juros
O risco de Taxa de Juros é a possibilidade 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.
Para o gerenciamento do Risco de Taxa de Juros, a Entidade utiliza ferramentas de mensuração
interna, como curvas de taxas de juros, análise de sensibilidade sobre composição do balanço, GAP
de taxas, entre outros.
No âmbito do gerenciamento do Risco de Taxa de Juros, a Entidade implementou uma série de
políticas, procedimentos e controles internos que são inclusos no Manual de Normas e
Procedimentos para essa classe de risco.
Risco Operacional
A Entidade implementou um sistema de gestão para o Risco Operacional ajustado ás diretrizes
estabelecidas pelo BCRA na Comunicação “A” 4793 e modificativas. Além disso, 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.
O sistema de gestão de Risco Operacional é composto dos seguintes itens:


a) Estrutura organizacional: a Intituição conta com a Gerencia Executiva de Gestão de Riscos que
possiu a sua cargo a gestão do risco operacional composto por um Vicepresidente, o
Superintendente de Controles Internos e Gestão de Riscos, o Superintendente de Finanças,
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Administração e Setor Público, o Superintendente de Créditos, Comercio Exterior y Asesoría ao
Negócio, o Superintendente de Infraestrutura, Tecnología e Sistemas, e o Gerente Executivo de
Gestão de Riscos.
b) Políticas: a Intituição conta com uma “Política para a Gestão de Risco Operacional“, aprovada
pelo Conselho de Administração, na no que se definem os conceitos principais, funções e
responsabilidades do Conselho de Administração, do Comitê de Risco Operacional, da Gerencia
de Gestão de Risco Operacional e Tecnología 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.
e) Base de dados: a Entidade opera 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, é preciso destacar que a Entidade conta com a "Política para o Gerenciamento do
Risco de Ativos Informáticos", aprovada pelo Conselho de Administração, que harmoniza conceitos e
definições com as restantes normas sobre a matéria.
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.
Disciplina de mercado
De acordo com as disposições da Comunicação "A" 5394 do BCRA de 8 de Fevereiro de 2013 sob
"Disciplina de Mercado - Os requisitos mínimos para a divulgação" foi relatado que a partir de 28 de
fevereiro
de
2014
estará
disponível
no
site
entidade
http://www.bancopatagonia.com.ar/institucional/disciplina_mercado.shtml as informações requeridas
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por essas regras relacionadas com a estrutura e adequação de capital regulatório e exposição aos
diversos riscos a que o Banco está exposto e sua gestão.

NOTA 20: Política de transparência em matéria de governança corporativa
A seguir são descritas as principais políticas de transparência em matéria de governança corporativa,
adoptadas pela Entidade.
1) Estrutura do Conselho de Administração, da Gerência Sênior e dos membros dos comitês:
a) Estrutura do Conselho de Administração
O órgão de direção e administração da Entidade é um Conselho de Administração, composto
pelo número de membros efetivos que fixar a Assembleia de Acionistas, entre o mínimo de
sete e o máximo de nove, sendo que os conselheiros terão mandato de três (3) exercícios,
permitida a reeleição indefinida.
Segundo o disposto no Estatuto da Entidade, um diretor efetivo será eleito pelo titular das
ações ordinárias classe "A", que são propriedade da província do Rio Negro, que poderá
nomear um diretor substituto; os restantes diretores serão eleitos pelos titulares de ações
ordinárias classe "B", que poderão eleger diretores substitutos.
É estabelecido que os diretores não poderão exercer funções executivas na Entidade; essas
funções serão exercidas pelas diferentes áreas gerenciais. O Conselho de Administração deve
ter um mínimo de dois diretores independentes, consoante com os critérios de independência
estabelecidos nas normas de oferta pública, para poder constituir maioria no Comitê de
Auditoria – CNV.
A Entidade estabelece como critério de seleção de diretores que como mínimo 80% dos
membros do Conselho de Administração tenham experiência em atividade financeira. Os
antecedentes são apresentados perante o BCRA para sua aprovação.
Nos termos do disposto na lei n° 19.550 de Sociedad es Comerciais, não poderão
desempenhar o cargo de diretores os que participarem em atividades concorrentes com a
Entidade, sem a autorização expressa da Assembleia de Acionistas, sem prejuízo do
estabelecido no artigo 272 da referida lei; quando o diretor tiver interesse contrário ao da
sociedade, deverá comunicar esse fato ao Conselho de Administração e aos membros do
Conselho Fiscal, e abster-se de intervir na deliberação, sob pena de ficar incurso na
responsabilidade do artigo 59 da referida lei.
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Além disso, não poderão integrar o Conselho de Administração os que estiveram
compreendidos nas inabilidades e incompatibilidades previstas na Lei n° 19.550, de
Sociedades Comerciais e na Lei n° 21.526, de Entida des Financeiras.
Por sua parte, o Estatuto Social da Entidade dispõe que não poderão ser diretores os que
desempenhem qualquer cargo ou emprego, remunerado ou não, na Administração Pública
Nacional, Provincial ou Municipal, nem os diretores ou administradores de pessoas jurídicas
que sejam devedores morosos de entidades financeiras.
Critério de independência
A Entidade baseia o critério de independência na Resolução Geral n° 400 da CNV, que
estabelece as condições sob as que um membro do Conselho de Administração da Entidade
não observa a qualidade de independente.
Além do mais, serão levadas em conta, para a definição de independência, as recomendações
do BCRA a respeito dos critérios de independência dos diretores.
b) Estrutura de Gerência Sênior
A Comunicação “A” 5106 do BCRA dispõe para as entidades financeiras uma maior
segregação de funções executivas e de direção, considerando funções executivas as que
dizem a respeito da implementação das políticas que estabeleça o Conselho de Administração
ou a autoridade máxima da Entidade.
A Gerência Sênior da Entidade é composta das Superintendencias Gerais, as Gerências
Executivas e as Gerências que dependem diretamente do Conselho de Administração.
As funções da Gerência Sênior são:
 Implementar as estratégias e políticas aprovadas pelo Conselho de Administração;
 Desenvolver processos para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos
incorridos pela entidade;
 Implementar sistemas apropriados de controle interno e monitorar sua efetividade,
informando regularmente ao Conselho de Administração sobre a observância dos objetivos.
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c) Comitês
A Entidade organizou uma série de comitês que tem por objetivo implementar as políticas
definidas pelo Conselho de Administração. A seguir, são descritas a missão, objetivos e
responsabilidades desses comitês:
Comitê de Tecnologia Informática
E responsável de apresentar ao Conselho de Administração a proposta e implementar a
política tecnológica para o desenvolvimento dos negócios do Banco e avaliar as necessidades
de sistemas informáticos, microinformáticos e de comunicações que se ajustem à estratégia
comercial, a fim de assegurar o fornecimento das informações e dos serviços necessários para
uso operacional e de gestão.
É composto por um Vicepresidente, o Superintendente de Infraestrutura, Tecnología e
Sistemas, Superintendente de Negócios com Empresas, o Superintendente de Finanças,
Administração e Setor Público.
Comitê de Auditoria - CNV
As faculdades e deveres do Comitê de Auditoria – CNV são estabelecidos no artigo 110 da Lei
26.831 de Mercado de Capitais e no artigo 18 parágrafo C., Capítulo III, Título II, da Resolução
Geral 622/2013 da Comissão Nacional de Valores.
Os membros do mencionado comitê podem ser propostos por qualquer um dos membros do
Conselho de Administração, em conformidade com os requerimentos de independência
estabelecidos pelo mencionado organismo. Está formado por três diretores efetivos; dois dos
quais devem possuir caráter independente. Todos os membros do Comitê de Auditoria serão
eleitos com mandato de um ano, e são reelegíveis.
Comitê de Auditoria -BCRA
O mencionado comitê tem responsabilidade sobre as diligências que permitem assegurar o
correto funcionamento dos sistemas e procedimentos de controle interno da Entidade, segundo
as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração, contribuindo, além disso, para o
aprimoramento da efetividade dos mencionados controles. Este Comitê também aprova o
"Plano Anual da Auditoria Interna", revisa seu grau de observância, e analisa as
demonstrações financeiras anuais e trimestrais da Entidade, os relatórios do auditor externo, a
informação financeira pertinente e os relatórios do Conselho Fiscal.
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Sua composição e funções são governadas pelas normas do BCRA. É composto de dois
Vicepresidentes, (umo como membro efetivo e outro como membro substituto), um Diretor
(como membro efetivo), todos eles propostos por qualquer um dos membros do Conselho de
Administração —um deles deve observar as exigências de independência e pelo Gerente de
Auditoria Interna da Entidade.
Comitê de Segurança Informática
E responsável de propor ao Conselho de Administração as políticas em matéria de segurança
informática e monitorar seu cumprimento. Além do mais, esse comitê deve também
encaminhar propostas ao Conselho de Administração a respeito de medidas preventivas que
visem minimizar os riscos vinculados com a segurança informática ou, se necessário, de ações
corretivas.
É composto os seguintes membros com dereito a voto: um Vicepresidente, o Superintendente
de Controles Internos e Gestão de Riscos, o Superintendente de Infraestrutura, Tecnología e
Sistemas e por os seguintes membros sem dereito a voto: o Gerente Executivo de Gestão de
Riscos e o Gerente de Segurança Informática e Proteção de Ativos de Informação.
Comitê de Controle e Prevenção da Lavagem de Ativos e Financiamento do Terrorismo
(Comunicação "A" 5218)
E responsável de planejar, coordenar e zelar pelo cumprimento das políticas que na matéria
estabeleça o Conselho de Administração. O Comitê também assiste à Entidade a respeito da
inexistência ou detecção tempestiva de operações susceptíveis de serem suspeitas como
oriundas de lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas, nos termos das normas do
BCRA e da Unidade de Informação Financeira (“UIF”).
É composto por os seguintes membros com dereito a voto: dois Vicepresidentes, um dos que
deve desempenhar o cargo de Oficial de Cumprimento, o Superintendente de Finanças,
Administração e Setor Público, o Superintendente de Negócios com Empresas, o
Superintendente de Negócios com Pessoas, o Superintendente de Controles Internos e Gestão
de Riscos e os seguintes membros sem dereito a voto: o Gerente Executivo de Assuntos
Legais e o Gerente Executivo de Prevenção da Lavagem de Ativos.
Comitê de Ética
Tem por objetivo resolver as questões relativas à interpretação e o alcance do Código de Ética,
que estabelece as distintas políticas vinculadas ao comportamento ético de todos os membros
da Entidade.
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É composto de o Presidente, dois Vicepresidentes, o Superintendente Executivo de
Desenvolvimento Humano e Clima Organizacional, e o Superintendente de Infraestrutura,
Tecnología e Sistemas.
Comitê de Qualidade
É responsável pela implementação de forma gradativa e progressiva do “sistema de gestão de
qualidade”, conforme estabelecido na norma internacional ISO 9001:2000, no marco das
diretrizes estabelecidas na matéria pelo Conselho de Administração.
Entre outras funções, encontram-se a de elaborar e acompanhar o plano estratégico de
qualidade, aprovar os objetivos em matéria de qualidade para cada produto ou serviço que
oferece a Entidade, aprovar registros e indicadores de qualidade, elaborar relatórios anuais em
matéria de qualidade, definir os produtos ou serviços a serem verificados quanto à sua
qualidade e selecionar a entidade certificadora.
É composto por os seguintes membros com dereito a voto: um Vicepresidente, o
Superintendente de Desenvolvimiento Humano e Clima Organizacional, o Superintendente de
Negócios com Empresas, o Superintendente de Negócios com Pessoas, o Superintendente de
Infraestrutura, Tecnología e Sistemas e por o Coordinador de Calidad (sem dereito a voto).
Comitê de Risco Operacional
Seu objetivo é assegurar que existam processos e procedimentos aplicáveis a cada unidade
de negócios, 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 Conselho de
Administração sobre os principais aspectos relacionados com a gestão do risco operacional.
É composto por um Vicepresidente, o Superintendente de Finanças, Administração e Setor
Público, o Superintendente de Créditos, Comercio Exterior e Asesoría ao Negócio, o
Superintendente de Controles Internos e Gestão de Riscos, o Superintendente de
Infraestrutura, Tecnología e Sistemas, todos com dereito a voto, e por o Gerente Executivo de
Gestão de Riscos, e como membro substituto um Vicepresidente, sem dereito a voto.
Comitê de Risco Global
São objetivos principais 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 inclui tanto a Entidade quanto suas
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subsidiárias.
É composto por dois Vicepresidentes, o Superintendente de Finanças, Administração e Setor
Público, o Superintendente de Créditos, Comercio Exterior e Asesoría ao Negócio, o
Superintendente de Controles Internos e Gestão de Riscos, todos com dereito a voto e por o
Gerente Executivo de Gestão de Riscos e o Gerente de Riscos Financeiros, sem dereito a
voto.
Comitê de Direção
Analisa e aprova a concessão de créditos apresentados pelos diferentes comitês da Entidade e
realiza o monitoramento da gestão de cada Banca.
É composto de dois Vicepresidentes, o Subgerente Geral a cargo da Área de Operações e
Tecnologia, o Subgerente Geral da Área correspondente à linha de crédito do segmento que
corresponder , todos com dereito a voto, e por, o Gerente Executivo de Créditos e o Gerente
Executivo de Empresas Corporate, o Gerente Executivo de Pymes e Grandes Empresas, o
Gerente Executivo de Finanças e o Gerente de Setor Público, sem dereito a voto.
Comitê de Negócios
Tem por objetivo analisar diferentes propostas comerciais, definir as estratégias comerciais
que serão adotadas pelas diferentes bancas, e analisar as fortalezas e fraquezas de possíveis
novos produtos.
Seus membros são um Vicepresidente, Superintendente de Negócios com Empresas, el
Superintendente de Negócios con Pessoas, e o Superintendente de Rede e Canais.
Comitê de Incobráveis Banca Empresas
Sua função é avaliar os clientes em atraso pertencentes à Banca Empresas, definir seu
tratamento e realizar o acompanhamento.
É composto por os seguintes membros com dereito a voto: o Superintendente de Créditos,
Comercio Exterior e Asesoría ao Negócio, o Superintendente de Negócios com Empresas, o
Gerente Ejecutivo de Pyme e Grandes Empresas, o Gerente Executivo de Créditos, o Gerente
de Recuperação de Créditos, todos com dereito a voto e por o Chefe de Créditos e o Gerente
do área correspondente à linha de crédito do segmento que corresponder, sem dereito a voto.
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Comitê de Finanças
É responsável pelos assuntos inerentes ao gerenciamento dos ativos e passivos financeiros do
Banco.
Seus membros são o Presidente, um Vice-presidente, o Superintendente de Finanças,
Administração e Setor Público, o Superintendente de Negócios com Empresas, o
Superintendente de Controles Internos e Gestão de Riscos, todos com dereito a voto e por o
Gerente Executivo de Finanças e o Gerente de Operações Financeiras, sem dereito a voto.
Comitê de Remunerações e Incentivos para o Pessoal
O objetivo desse Comitê é verificar que o sistema de incentivos econômicos para o pessoal
seja consistente com as políticas da Entidade. Aliás, esse comitê deverá avaliar todos os
assuntos relativos aos planos de remuneração, benefícios, escalas e aumentos salariais,
aumentos salariais da gerência sênior, visando garantir o princípio de igual retribuição para
igual função.
É composto do Presidente, de dois Vice-presidentes e o Superintendente Executivo de
Desenvolvimento Humano e Clima Organizacional.
2) Estrutura acionária básica
O capital social da Entidade é 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
V$N 1 cada e um voto por ação.
Sua estrutura acionária é a seguinte: Banco do Brasil S.A., 58,9633%; Jorge Guillermo Stuart
Milne, 9,0327%; Ricardo Alberto Stuart Milne, 9,0327%; Emilio Carlos Gonzalez Moreno,
3,3473%; Província de Rio Negro 3,1656%; free float 16,4418% e Cartera Propia 0,0166%
(Vide Nota 9).
3) Estrutura organizacional
A Entidade é dirigida e gerenciada pelo Conselho de Administração, composto de nove
membros: um presidente, cinco vice-presidentes e três diretores efetivos, dois deles de
natureza independente, nos termos das normas vigorantes da CNV. Por sua volta, do
Conselho de Administração dependem oito Superintendencias Gerais e gerências executivas e
não executivas que compõem as áreas de staff.
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A Entidade é titular das seguintes sociedades controladas:
Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión: viabiliza o
negócio de promoção e administração de fundos comuns de investimento. A comercialização
dos fundos é realizada exclusivamente através do Banco Patagonia S.A. que, por sua vez,
opera como a sociedade depositária dos mesmos.
Patagonia Valores S.A. Sociedad de Bolsa: responsável da negociação de valores mobiliários
no Mercado de Valores de Buenos Aires, entidade da qual é acionista com uma ação, que lhe
outorga a capacidade para atuar nesse papel. A sociedade oferece serviços ao Banco
Patagonia S.A. e aos seus clientes, alargando a oferta de produtos e participando ativamente
de operações de compra e venda de valores mobiliários, como a colocação e posterior venda
de fideicomissos financeiros e outros valores mobiliários.
Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E.: é uma sociedade anônima uruguaia que desenvolve a
atividade de intermediação financeira nesse país exclusivamente, entre não residentes do
Uruguai e em moeda estrangeira (não local), realizando sua operatória comercial e
administrativa com as referidas características particulares e sob a supervisão do Banco
Central do Uruguai.
GPAT Compañía Financiera S.A.: ocupa-se da concessão de créditos com penhor a indivíduos
(tanto pessoas físicas como jurídicas) para a aquisição de automóveis novos e usados
principalmente comercializados pelas concessionárias que integram a rede de concessionárias
de General Motors de Argentina S.R.L. ("GMA") e a prestação de serviços de administração
da carteira de créditos concedidos pelo Banco Patagonia S.A. em favor das concessionárias da
GMA.
Rede de Agências
Em 31 de dezembro de 2013, a rede de agências da Entidade está composta de 199 pontos de
atendimento em todo o país, divididos entre 174 agências e 25 centros de atendimento.
Existem 497 caixas eletrônicos e 272 terminais de autoatendimento.
4) Política de remunerações
Conforme ao disposto no Estatuto, os honorários dos membros do Conselho de Administração
são fixados anualmente pela Assembleia de Acionistas, levando em conta os limites máximos
estabelecidos pela Lei N.º 19.550, de Sociedades Comerciais. Na determinação das
mencionadas remunerações são levados em conta as responsabilidades, o tempo dedicado às
funções, a experiência e a reputação profissional.
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A base do critério é que o nível de remuneração deveria ser aquele considerado necessário
para atrair, reter y motivar diretores que reúnam as condições mencionadas no parágrafo
anterior.
Por sua parte, no caso da remuneração dos gerentes sênior, a Entidade aplica uma política
aprovada pelo Conselho de Administração, que estabelece que o máximo responsável da
Superintendencia de Desenvolvimento Humano e Clima Organizacional vai propor ao
Conselho de Administração, como mínimo uma vez ao ano, o valor global das remunerações
para as Superintendencias, as Gerências Executivas e as Gerências não executivas que
dependam diretamente do Conselho de Administração, levando em conta os valores
correspondentes a entidades comparáveis e a situação frente ao mercado que se propõe
alcançar em função da mencionada política.

5) Política de conduta nos negócios e código de ética
Política de conduta nos negócios
Nos termos do disposto na Lei Nº 19.550, de Sociedades Comerciais, todos os diretores da
Entidade têm o dever de cumprir suas funções com lealdade e a diligência de um bom homem
de negócios. Os diretores são responsáveis, de maneira conjunta e solidária, perante a
sociedade na que desempenham o cargo, seus acionistas e terceiros pelo desempenho
incorreto do cargo, segundo o referido critério, bem como pela inobservância da lei, o estatuto
ou o regulamento da sociedade, se houver, e por qualquer prejuízo oriundo de dolo, abuso de
faculdades ou culpa. A referida lei também estabelece os critérios de conduta que devem
observar os membros do Conselho de Administração da Entidade.
Aliás, o Decreto n° 677/2001, de Régimen Transparên cia da Oferta Pública, estabelece para os
diretores deveres de lealdade e diligencia no exercício de suas funções.
Código de Ética:
A Entidade estabeleceu um Código de Ética que regula os princípios éticos de conduta para
todos os membros do Conselho de Administração, que deverão observar as mais elevadas
normas de conduta, trabalhando com eficiência, qualidade, transparência e confidencialidade,
sendo responsabilidade deles assegurar o fiel e bom cumprimento desses princípios. O
Código de Etica é aplicável a todo o pessoal permanente e transitório que presta serviços
remunerados na Entidade.
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6) Papel de agente financeiro do setor público não financeiro.
A Entidade é agente financeiro da província de Rio Negro desde o ano de 1996 (Vide Nota 11),
prestando serviços integrais no tocante a produtos financeiros para a tesouraria provincial, bem
como gerenciando a folha de pagamento dos funcionários provinciais. Além do mais, a
Entidade alargou sua condição de agente financeiro para diversas universidades nacionais.
7) Políticas relativas a conflitos de interesses e à natureza e extensão das operações com
subsidiárias e coligadas.
A Entidade aplica a definição, os limites e demais disposições para os financiamentos a
coligadas que estabelecem as normas do BCRA.
Nos termos do disposto na Lei de Sociedades Comerciais, dentro dos limites estabelecidos
pelas normas do BCRA, é permitido o financiamento a coligadas, quando essas operações
forem realizadas segundo práticas de mercado.
Mensalmente, a Superintendencia de Finanças, Administração e Setor Público apresenta um
relatório ao Conselho de Administração, assinalando os valores dos financiamentos acordados
no período em favor de cada pessoa física e jurídica vinculadas e as condições de contratação,
informando se estão ajustadas com os restantes clientes em circunstâncias semelhantes. Esse
relatório deve incluir a opinião escrita do Conselho Fiscal sobre a razoabilidade dos
financiamentos elencados, bem como a declaração de que são todos os financiamentos
acordados a pessoas físicas e jurídicas vinculadas com a Entidade.
Além do mais, trimestralmente, em função das normas emitidas pelo BCRA, a Entidade
apresenta junto ao BCRA um relatório especial com o detalhe das empresas ou entidades
vinculadas do país ou do exterior, de acionistas e dos que desempenham cargos de direção e
controle. Essas pessoas, por sua vez, cada seis meses e em cada ocasião de produzir-se
alguma mudança, apresentam declaração juramentada informando o detalhe de suas
empresas coligadas.
8) Práticas relativas ao incentivo econômico para o pessoal
Conforme estabelecido no Manual de Normas e Procedimentos de Desenvolvimento Humano
e Clima Organizacional, a política de compensações tem o objetivo principal de preservar a
equidade interna nas remunerações, permitindo assim adotar uma posição competitiva em
relação com o mercado externo. Para esses fins, a Entidade implementou um processo de
Gerenciamento do Desempenho, que permite identificar o desenvolvimento individual dos
colaboradores, e inclui ainda informações oriundas de pesquisas de mercado. Nesse sentido,
toda gestão realizada sobre as remunerações deve ser respaldada pelas informações
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provenientes dessas duas ferramentas.
Nesse esquema, o processo de Gerenciamento do Desempenho gera informações chave para
a análise e gestão dos níveis de remuneração. Foi desenhado para acompanhar o
desenvolvimento das equipes de trabalho, permitindo estabelecer planos de ação para cada
caso particular. Os objetivos são legitimar o canal de comunicação entre o colaborador e o
avaliador; desenhar ações corretivas que permitam otimizar a performance do colaborador;
identificar oportunidades de desenvolvimento e retenção de talentos; e explicitar e aprofundar
os aspectos que possam dificultar o bom desempenho do colaborador.
É preciso esclarecer que ao analisar o desempenho de um colaborador, sua atuação no local
de trabalho é posta em foco. Para fazê-lo adequadamente, são levadas em conta todas as
condutas observadas (não inferidas) no comportamento integral da pessoa.
A avaliação, que é realizada uma vez por ano, implica mensurar os resultados obtidos pela
pessoa em função de tarefas previamente requeridas, e também a maneira em que as
desenvolveu.
NOTA 21: Linha de crédito para investimento produtivo
O BCRA, através das Comunicação "A" 5319, estabeleceu as condições aplicáveis para uma linha de
financiamento denominada "Linha de créditos para investimento produtivo", com destino ao
financiamento de projetos de investimento para a aquisição de bens de capital e/ou a construção das
instalações necessárias para a produção de bens e/ou serviços e a comercialização de bens e/ou
serviços.
Subsequentemente, as Comunicações "A" 5380 e 5449 estabeleceram a expansão dessa linha de
financiamento, para o primeiro semestre de 2013 (contingente 2013 – 1º faixa), e para o segundo
semestre de 2013 (contingente 2013 – 2º faixa), respectivamente, com caraterísticas semelhantes às
estabelecidas para a linha original.
A respeito da faixa em vigor, até 31 de dezembro de 2013, são obrigadas as entidades financeiras
com valor dos depósitos do setor privado não financeiro em pesos, considerando a média dos últimos
três meses anteriores a 01 de maio de 2013, iguais ou superiores a 1% do total dos depósitos do
setor privado não financeiro em pesos, no sistema financeiro.
O montante a ser destinado por cada entidade a essa linha deve ser, no mínimo, equivalente a 5%
5% de seus depósitos do setor privado não financeiro, em pesos, apurado sobre o saldo no fim de
maio de 2013.
Além do mais, é admitido financiamento de capital de trabalho associado a projetos de investimento
por até a quantia equivalente a 20% do valor total do projeto.
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Os financiamentos deverão ser denominados em pesos e ter, no momento do desembolso, prazo
médio igual ou superior a 24 meses, ponderando para isso os vencimentos de capital, não devendo o
prazo total ser inferior a 36 meses. Os financiamentos direcionados para capital de trabalho deverão
ter prazo médio ponderado efetivo igual ou superior a 24 meses.
A taxa de juros máxima em vigor em 31 de dezembro de 2013 é de até 15,25% nominal anual fixa,
respectivamente, no mínimo para os primeiros 36 meses. Findo esse prazo, se a taxa acima referida
deixar de ser aplicada, poderá ser aplicada taxa variável, que não poderá ultrapassar a taxa BADLAR
total em pesos mais 400 pontos-base.
O total dos financiamentos deverá ser acordado até 31 de dezembro de 2013, e poderá ser
desembolsado em uma única vez, sem superar essa data, ou em fases escalonadas, até 30 de junho
de 2013, no último caso, só quando assim justificarem as características do projeto a ser financiado.
Quando houvessem sido desembolsados financiamentos por montantes superiores aos previstos
para o contingente 2013 - 2° faixa, o excesso poder á ser aplicado à margem de financiamentos
previsto para o contingente 2013 - 2° faixa.
A Entidade alcançou os objetivos estabelecidos para o contingente 2012 e contingente 2013 – 1º e
2º faixa.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, os montantes registrados para essa linha são 1.769.807 e
568.902, respectivamente, sendo observado o cumprimento para os contingentes estabelecidos.
De outro lado, através das Comunicações "A" 5516 e "A" 5534, na data 27 de dezembro de 2013 e
14 de janeiro de 2014 respetivamente, o BCRA resolveu renovar até 30 de junho de 2014 a vigência
dessa linha de crédito, estabelecendo os novos contingentes de financiamentos para o ano 2014,
aplicando a metodologia já descrita, e estabelecendo como base de cálculo 5% dos depósitos do
setor privado não financeiro em pesos em novembro de 2013.
A nova taxa de juros máxima em vigor será, para o primeiro ano, de até 17,50% nominal anual fixa. A
partir do segundo ano, se a taxa acima referida for descontinuada, poderá ser aplicada taxa variável,
que não poderá ultrapassar a taxa BADLAR em pesos mais 300 pontos-base. Caso houver
incremento da taxa, a percentagem de aumento não poderá ultrapassar o do Coeficiente de Variação
dos Salários (CVS), registrado nos doze meses prévios ao segundo mês anterior à data acima
mencionada. Essa taxa de juros será recalculada com periodicidade anual.
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NOTA 22: Lei de Mercado de Capitais


Em 27 de dezembro de 2012 foi promulgada a Lei n.º 26.831 de Mercado de Capitais, que dispõe a
alteração integral do atual regime de oferta pública (Lei n.º 17.811), com vigência a partir de 28 de
janeiro de 2013.
Mais tarde, em 29 de julho de 2013, foi assinado o Decreto nº 1.023/13 do Poder Executivo Nacional,
que regulamentou parcialmente a referida lei, estabelecendo que a CNV será a autoridade de
aplicação do decreto, com poderes para baixar as normas complementares e esclarecimentos que
forem necessários para implementar as disposições do diploma legal.
As normas vigorantes, então, concentram na CNV o controle de todos os sujeitos da oferta pública de
títulos negociáveis e estabelece, entre outras disposições, que os mercados em funcionamento, e as
entidades que forem constituídas como continuadores deles, deverão obter a autorização de oferta
pública da CNV até 31 de dezembro de 2014, e fazer a listagem de suas ações em mercado
autorizado.
Por último, em 09 de setembro de 2013, a CNV baixou a Resolução Geral n.º 622/13, que adéqua as
regras da CNV para os novos requerimentos, para garantir o normal desenvolvimento dos diferentes
agentes que intervêm no âmbito do Mercado de Capitais, visando alcançar o cumprimento dos
princípios expostos na nova Lei de Mercado de Capitais.
Em 31 de janeiro de 2014, a Entidade apresentou junto à CNV a documentação exigida pela
Resolução já referida, visando obter a autorização para executar as seguintes funções:
-

Agente de Liquidação e Compensação e Agente de Negociação Integral.

-

Agente de Custódia de Produtos de Investimento Coletivo de Fundos Comuns de Investimento.

-

Fiduciário financeiro e não financeiro.

Na data de apresentação destas demonstrações financeiras, a CNV ainda não emitiu seu parecer.
Por outro lado, a Gerência da Entidade efetua o acompanhamento do escopo e do conteúdo da
alteração mencionada nos parágrafos acima, para identificar e determinar o eventual impacto sobre
sua posição patrimonial e financeira, que porventura devesse ser divulgada nas demonstrações
financeiras referentes a períodos futuros.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores expressos em milhares de pesos)

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.
NOTA 26: Hechos posteriores
Não ocorreram outros fatos ou transações entre a data de encerramento do exercício e a data de
emissão destas demonstrações financeiras, não divulgados nelas, que pudessem afetar de maneira
relevante a posição patrimonial e financeira da Entidade, ou os resultados do exercício.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A
ANEXO “A”
DETALHE DE TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
Denominação

Identificação

Títulos Públicos a Valor Justo
- Bônus da Nação Argentina Badlar Privada + 275 P.B. 2014
- Bônus de Consolidação 7° Serie
- Bônus de Consolidação 8° Serie
- Bônus do Governo Nacional em u$s 7% 2015
- Bônus da Nação Argentina Badlar Privada + 300 P.B. 2015
- Bônus Garantidos Decreto N° 1579/02 (Bogar)
- Título de dívida da Província de Entre Rios Serie I
- Título de dívida da Província de Buenos Aires 4.24%
- Título de dívida da Província de Neuquén Clase1 Serie I
- Bônus de Consolidação 6º Serie
- Bônus da Nação Argentina en u$s 2017
- Bônus com Desconto + V. Neg. PBI $
- Bônus de Consolidação de Divida Provisional 4º Serie 2%
- Bônus de Consolidação 4º Serie 2%
- Bônus Internacional Global en u$s 8,75% 2017
- Bônus Par Step Up 2038 + V. Neg. PBI
- Bônus de Consolidação 4º Serie
- Bônus da Nação Argentina Badlar Privada + 350 P.B. 2013
- Bônus Internacional Global com Desconto en u$s 8,28% 2033
- Bônus con Descuento en u$s 2033
- Bônus da Nação Argentina em u$s 7% 2013
- Bônus com Desconto en u$s 8,28% 2033

Posse
Saldos
s/Livros
em
31/12/13

Valor de
mercado
ou Valor
Presente

5.439
2.570
2.571
5.433
5.441
2.405
32.233
32.234
32.203
2.420
5.436
45.696
2.429
2.449
44.672
45.695
2.439
5.438
5.443
40.791
5.435
45.700

-

Títulos Públicos a Valor Justo de Marcado
Títulos Públicos a Valor de Custo acrescido do Rendimento
- Bônus Argentino de Poupança para o Desenvolvimento Econômico
- Título de Divida da Provincia de Neuquén Serie1 Clase 2
- Título de Divida da Provincia de Entre Ríos Serie 2
- Bônus de Consolidação de Divida Previsional Serie IV 2016
- Letras da Provincia de Buenos Aires - Vto.21/02/2013
- Título de Divida da Provincia de Entre Ríos Serie II Clase B

5.456
32.267
32.307
2.209
32.071
32.109

67.808
25.670
8.163
51
-

Títulos Públicos a Valor de Custo acrescido de Rendimento
Instrumentos emitidos por o BCRA
- Letras do BCRA – A Valor Justo
- Letras del BCRA - Vto. 15/01/2014
- Letras del BCRA - Vto. 29/01/2014
- Letras del BCRA - Vto. 08/01/2014
- Letras do BCRA – Por operações compromissadas
- Letras del BCRA - Vto. 30/10/2013
- Letras del BCRA - Vto. 20/03/2013
- Letras del BCRA - Vto. 20/02/2013
- Letras del BCRA - Vto. 25/09/2013
- Letras del BCRA - Vto. 30/01/2013
- Letras del BCRA - Vto. 27/02/2013

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

46.286
46.529
46.546
46.216
46.279
46.254
46.237
46.268
46.276

Rubén M. Iparraguirre
Superintendente de Finanças
Administração e Setor Público

-

Saldos
s/Livros
em
31/12/12

Posição sem
Opções (1)

Posição
Final

641.337
90.496
68.249
62.789
61.011
48.056
28.800
28.400
27.880
13.434
9.800
5.940
3.242
1.190
89
51
2
-

482.452
4.680
12.331
388.367
19.665
259
5.447
48.025
26.780
1.570
6.053
1.786
3
52.135
3.231
3.097
2.731
1.887

726.324
140.996
68.439
16.746
235.248
28.581
28.800
28.400
27.880
10.292
14.252
3.242
51
2
-

726.324
140.996
68.439
16.746
235.248
28.581
28.800
28.400
27.880
10.292
14.252
3.242
51
2
-

1.090.766

1.060.499

1.329.253

1.329.253

56.042
25.670
8.163
51
-

51
10.141
5.087

56.042
25.670
8.163
51
-

56.042
25.670
8.163
51
-

89.926

15.279

89.926

89.926

365.210
158.433
156.924
49.853
-

990.520
868.307
49.547
32.451
24.428
10.882
4.905

365.210
158.433
156.924
49.853
-

365.210
158.433
156.924
49.853
-
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A
CONTINUAÇÃO
ANEXO “A”
DETALHE DE TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
Denominação

Identificação

- Letras do BCRA – A Valor de Custo acrescido de rendimento
- Letras del BCRA - Vto. 05/02/2014
- Letras del BCRA - Vto. 19/02/2014
- Letras del BCRA - Vto. 19/03/2014
- Letras del BCRA - Vto. 03/04/2014
- Letras del BCRA - Vto. 05/03/2014
- Letras del BCRA - Vto. 26/03/2014
Notas do BCRA – Por operações compromissadas
- Notas del BCRA - Vto. 02/10/2013
- Notas do BCRA – A Valor de Custo acrescido de Rendimento
- Notas del BCRA - Vto. 23/04/2014

Valor de
mercado
ou Valor
Presente

46.532
46.547
46.269
46.543
46.235
46.539
46.215
46.184

230.335
43.882
38.298
19.055
14.523
14.301
82.446

Total Instrumentos emitidos por o BCRA
Inversões em títulos privados com cotização
- Representativo de Capital - Do País
- Sociedade Comercial del Plata S.A.

251

Total inversões em Títulos Privados com Cotização
Total Títulos Públicos e Privados

-

Posse
Saldos
s/Livros
em
31/12/13
362.532
231.533
44.059
38.695
19.174
14.602
14.469
81.904
81.904

Saldos
s/Livros
em
31/12/12

Posição sem
Opções (1)

Posição
Final

10.693
10.693
40.109
40.109

475.127
231.533
156.654
38.695
19.174
14.602
14.469
147.008
147.008

475.127
231.533
156.654
38.695
19.174
14.602
14.469
147.008
147.008

809.646

1.041.322

987.345

987.345

3.370
3.370

-

3.370
3.370

3.370
3.370

3.370

-

3.370

3.370

1.993.708

2.117.100

2.409.894

2.409.894

(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 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
Carteira Comercial

31/12/13

31/12/12

Em situação normal

15.349.691

12.091.120

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

440.204
1.888.075
13.021.412

302.970
1.226.331
10.561.819

Com acompanhamento especial

5.384

3.518

Em observação

5.182

3.274

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

751
4.431

819
2.455

Em negociação ou com acordos de refinanciamento

202

244

- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

202

244

Com problemas

6.541

764

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

1.688
2.306
2.547

764

Com alto risco de insolvência

89.524

44.985

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

13.476
76.048

3.322
41.663

Irrecuperável

4.943

10.194

- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

4.943

10.194

15.456.083

12.150.581

Total Carteira Comercial
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A
CONTINUAÇÃO
ANEXO “B”
CLASSIFICAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS POR SITUAÇÃO E GARANTIAS RECEBIDAS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)

Carteira de Consumo e/ou Moradia

31/12/13

31/12/12

Cumprimento normal

6.253.858

5.558.502

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

37.757
236.083
5.980.018

21.008
168.836
5.368.658

Risco Baixo

198.163

111.754

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

751
2.220
195.192

598
3.923
107.233

Risco Médio

54.319

34.863

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

876
53.443

4
407
34.452

Risco Alto

130.845

76.049

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

2.167
128.678

1.456
74.593

Irrecuperável

63.229

25.557

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

756
62.473

494
25.063

Irrecuperável por disposição técnica

73

88

- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

73

88

Total da Carteira de Consumo e/ou Moradia

6.700.487

5.806.813

Total Geral

22.156.570

17.957.394
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A
ANEXO “C”
CONCENTRAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)

Financiamentos
Quantidade dos clientes

31/12/13
Saldo de
dívida

31/12/12

% sobre
carteira total

Saldo de
dívida

% sobre
carteira total

10 maiores clientes

1.562.616

7,05 %

1.075.161

5,99 %

50 maiores clientes seguintes

3.173.067

14,32 %

2.518.537

14,03 %

100 maiores clientes seguintes

3.034.725

13,70 %

2.438.072

13,58 %

14.386.162

64,93 %

11.925.624

66,40 %

Total

22.156.570

100,00 %

17.957.394

100,00 %
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A
ANEXO “D”
ABERTURA POR PRAZOS DOS FINANCIAMENTOS
EM 31/12/13
(Valores expressos em milhares de pesos)

Descrição

Carteira
vencida

25.008

1.189

2.631

14.601

40.030

214.846

298.305

-

464.146

82.667

114.508

222.847

38.542

4.005

926.715

9.642.634 1.819.086 2.113.060

1.197.813

1.562.427

4.396.487 20.931.550

200.043 10.131.788 1.902.942 2.230.199

1.435.261

1.640.999

4.615.338 22.156.570

Setor financeiro

Total

Total

-

Setor público não financeiro

Setor privado não financeiro e
residentes no exterior

1 mês

Prazos restantes para seu vencimento
Mais de 24
3 meses 6 meses 12 meses 24 meses
meses

200.043
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “E”
DETALHE DAS PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
Ações e/ou Cotas-partes
Identificação

Denominação

Valor
Nominal
Unitário

Classe

Votos
por
ação

Importe
Quantidade

31/12/13

31/12/12

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. Sociedade Gerente. F.C.I.

Ordinarias
Ordinárias
Ordinárias

$1
$1
$1

1
1
1

85.968.713
13.862.507
13.317.233

395.996
21.168
29.817

279.271
19.504
32.156

Ordinárias

U$S 100

1

50.000

74.287

57.281

Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias
Ordinárias

$1
$ 0,0001
$1
$1
$1
$66.712
$ 1.200
$1
$1
$1
$1

1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1

1.287.561
847.503
600.000
49.291
149.556
1
4
106
48.906
42.478
375

2.883
1.323
562
493
779
73
65
56
53
74
1
15

2.883
1.344
642
493
779
73
65
56
53
46
1
15

Classe B
Preferidas
Ordinárias

s/VN
s/VN
€1

1
1
1

5.033
125
1

112
8
20

84
6
17

Ordinárias
Preferidas

$1
$1

1
-

52.979
105.738

84
106

84
106

527.975

394.959

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
30710903812

Banelco S.A.
Visa Argentina S.A.
Provincanje S.A.
Seguro 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.
Banelsip 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
30577350813

Sanatorio as Lomas S.A.
Miralejos S.A.C.F. y Agropecuaria

Total das Participações em Outras Sociedades

(1) Em 31/12/2013 e 31/12/2012 se encontraba liquido do desagio do 22.378 e 37.296, respetivamente.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
CONTINUAÇÃO
ANEXO “E”
DETALHE DAS PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES
EM 31/12/13 E 31/12/12
(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
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. Sociedade. Gerente. F.C.I.

Companhia Financeira
Sociedade de Bolsa
Gerente de fundos comuns de investimento

31-12-13
31-12-13
31-12-13

86.837
13.863
13.317

422.600
21.168
29.817

102.835
1.664
11.054

Instituição bancaria do exterior

31-12-13

32.590

74.286

(1.640)

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
Servicio electrónico de pagos y/o cobranzas

31-12-12
31-05-13
31-12-12
31-12-12
31-12-12
30-06-13

23.599
15.000
7.200
1.000
1.346
26.685

62.631
265.120
6.743
18.106
116.312
56.831

25.777
203.787
(962)
466
89.931
10.494

31-12-12

242

16.222

280
915

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.
Seguro 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.
Banelsip S.A.

31-12-12

13

12.443

31-12-12
31-12-12
31-12-12

700

1.329

147

1.000
30

3.106
194

500
158

Instituição bancaria do exterior
Serviço de telecomunicação interbancária

31-12-12
31-12-12

1.824.910
998.376

5.386.964
2.271.334

621.908
125.086

Sanatorio médico
Explotación avícola

30-06-13
30-06-13

8.889
57.082

32.638
68.183

7.242
(27.064)

Não Controladas – Do exterior
Banco Latino-americano de Comercio Exterior S.A.
S.W.I.F.T.
Em Outras Sociedades – No Controladas – Do País
Sanatorio Las Lomas S.A.
Miralejos S.A.C.F y Agropecuaria
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.

ANEXO “F”
MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO E OUTROS BENS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
Movimento
do período

Depreciações do
exercício
Anos de
Importe
vida útil

Valores
residuais
no início do
exercício

Incorpora
ções

Transfe
rências

Baixas

156.062
17.968

3.432
9.024

7.779
-

3
386

-

50
10

3.896
4.737

163.374
21.869

49.998

13.192

-

138

-

5

15.778

47.274

Veículos

1.708

279

-

74

-

5

596

1.317

Diversos

161

117

-

-

-

5

49

229

225.897

26.044

7.779

601

-

25.056

234.063

Adiantamento por compra de bens

3.152

24.435

-

22.932

-

-

-

4.655

Obras de arte

1.005

10

-

-

-

-

-

1.015
18.297

Descrição

Imobilizado (1)
Imóveis
Móveis e instalações
Máquinas e equipamentos

Total

Valor residual
em 31/12/13

Outros bens (1)

Bens arrendados
Papelaria e utensílios
Outros Bens diversos
Total

-

18.445

-

-

-

50

148

2.709

4.869

-

5.177

-

-

-

2.401

48.242

649.050

(7.779) 670.558

172

50

522

18.605

55.108

696.809

(7.779) 698.667

172

670

44.973

(1) Vide nota 1.5.k) e 1.5.l)
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.

ANEXO “G”
DETALHE DOS BENS INTANGÍVEIS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)

Descrição (1)
Despesas de organização e
desenvolvimento
Total

Valor
residual no
início do
exercício

Incorporações

21.969

23.500

21.969

23.500

Amortização do
Exercício
Anos de
vida útil
Valor
asignados
5

Valor
residual
em
31/12/13

11.026

34.443

11.026

34.443

(1) Vide Nota 1.5.m) .
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.

ANEXO “H”
CONCENTRAÇÃO DOS DEPÓSITOS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
31/12/13
Quantidade dos clientes

Saldo de
dívida

31/12/12

% sobre
carteira total

Saldo da
dívida

% sobre
carteira total

10 maiores clientes

2.671.894

12,11%

2.603.641

13,96%

50 maiores clientes seguintes

3.461.020

15,68%

3.393.051

18,20%

100 maiores clientes seguintes

2.055.836

9,32%

1.802.382

9,67%

13.878.275

62,89%

10.846.095

58,17%

22.067.025

100,00%

18.645.169

100,00%

Demais clientes
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 31/12/13
(Valores expressos em milhares de pesos)

Prazos restantes para seu vencimento
Descrição

1 mês

3 meses

6 meses

12 meses

24 meses

Acima de
24 meses

Total

18.282.869

2.857.647

566.590

299.860

60.041

18

22.067.025

2.404

1.667

2.500

5.000

10.000

17.500

39.071

14.704

25.078

70.551

-

111.737

93.273

315.343

-

-

200.000

-

300.000

-

500.000

29.809

-

-

-

-

-

29.809

Outras

1.370.344

769

1.096

1.588

2.508

2.108

1.378.413

Total de outras obrigações por
intermediação financeira

1.417.261

27.514

274.147

6.588

424.245

112.881

2.262.636

19.700.130

2.885.161

840.737

306.448

484.286

112.899

24.329.661

Depósitos
-Outras obrigações por
intermediação financeira
-Banco central da república
Argentina
-Bancos e órgãos internacionais
- Obrigações Negociáveis não
Subordinadas
- Financiaciones recebidas de
entidades financieras locais

TOTAL GERAL
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.


ANEXO “J”
MOVIMENTAÇÃO DE PROVISÕES
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)

Detalhe

Saldos no
início do
exercício reexpresados

Aumentos em
moeda
homogênea

Diminuições em moeda
homogênea
Desafectações

Saldos em
31/12/13

Aplicações

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

487.305

520.002

-

71.941

935.366

Outros créditos por intermediação financeira
Por risco de inadimplência e desvalorização

2.191

536

-

302

2.425

Bens entregues em arrendamento mercantil
Por risco de inadimplência e desvalorização

7.953

4.715

-

330

12.338

Outros créditos - Por risco de inadimplência

8.483

5.205

514

-

13.174

505.932

530.109

514

72.573

963.303

Obrigações eventuais

16

253

-

-

269

Outras contingências

71.004

63.801

2.566

8.970

123.269

71.020

64.054

2.566

8.790

123.538

Total
Do Passivo

Total
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.


ANEXO “K”
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
EM 31/12/13
(Valores expressos em milhares de pesos)

Acciones (1)
Classe

Quantidade

Capital Social
Emitido (1)
Em
Em carteira
Circulação
(2)

Votos por
ação

Integrado (1)

Ordinarias Classe “A”

22.768.818

1

22.769

-

22.769

Ordinarias Classe “B”
Total

696.495.919
719.264.737

1

696.376
719.145

120
120

696.496
719.265

(1)
(2)

Vide nota 9.
Ficam depositadas na Caja de Valores S.A. através do depositante Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.


ANEXO “L”
SALDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
DESCRIÇÃO

Matriz e filiais
no país

Total em
31/12/13

Euro

Dólar

Franco
Suíço

Libra

Iene

Total em
31/12/12

Outras

ATIVO
Disponibilidades

2.653.959

2.653.959

111.906

2.511.842

1.719

337

15.927

12.228

1.400.034

Títulos públicos e privados

247.633

247.633

-

247.633

-

-

-

-

34.775

Empréstimos

925.448

925.448

659

924.789

-

-

-

-

1.433.370

29.658

29.658

2

29.656

-

-

-

-

3.563

4.044

4.044

-

4.044

-

-

-

-

8.616

74.427

74.427

20

74.407

-

-

-

-

57.388

5.362

5.362

-

5.362

-

-

-

-

3.707

-

-

-

-

-

-

-

-

3.940.531

3.940.531

112.587

3.797.733

1.719

337

15.927

12.228

2.941.701

1.159.985

1.159.985

29.042

1.130.943

-

-

-

-

1.093.751

890.759

890.759

9.904

866.235

44

24

14.551

1

681.846

Outras obrigações

2

2

-

2

-

-

-

-

75

Itens pendentes de classificação

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2.050.746

2.050.746

38.946

1.997.180

44

24

14.551

1

1.775.673

4.140.351

4.140.351

41.823

4.098.528

-

-

-

-

2.871.339

Outros créditos por intermediação
financeira
Bens entregues em arrendamento
mercantil
Participações em outras
sociedades
Outros créditos
Lançamentos Pendentes de
Imputação
Totais

248 

PASSIVO
Depósitos
Outras obrigações por
intermediação financeira

Totais
CONTAS DE ORDEM
Devedoras
Contingentes
Controle
Totais

2.146.432

2.146.432

32.998

2.112.654

-

48

732

-

1.514.269

6.286.783

6.286.783

74.821

6.211.182

-

48

732

-

4.385.608

221.197

221.197

14.055

207.142

-

-

-

-

256.518

7.315

7.315

3.850

3.217

-

-

248

-

12.096

228.512

228.512

17.905

210.359

-

-

248

-

268.614

Credoras
Contingentes
Controle
Totais
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “N”
ASSISTÊNCIA A COLIGADAS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
Situação
normal

Descrição

1. Empréstimos
Adiantamentos
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais
Documentos
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais
Cartões de crédito
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais
Outros
- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais
2- Outros Créditos por Intermediação Financeira
3. Creditos por Arrendamento Mercantil
4. Participações em Outras Sociedades
Total
Provisões
(1)

Total
31/12/13

31/12/12

122.510

122.510

112.264

4.446

4.446

10.366

4.446

4.446

10.366

57.596

57.596

8.588

57.596

57.596

8.588

3.371

3.371

1.199

3.371

3.371

1.199

57.097

57.097

92.111

57.097

57.097

92.111

90.540

90.540

37.917

1.268

1.268

765

521.388

521.388

388.302

735.706

735.706

539.248

2.143

2.143

1.509

Vide nota 8.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “O”
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS
EM 31/12/13
(Valores expressos em milhares de pesos)



Tipo de
Contrato

Objetivo das
operações

Prazo médio ponderado
Âmbito da
Liquidação
negociação
Ativo
Tipo de
Originalmente Residual
das
Subjacente liquidação
da
pactuado -em
-em
diferenças
contraparte
mesesmeses-em dias-

Monto

Futuros

Intermediações
Moeda
conta própria estrangeira

Diferenças
diárias

MAE

5

2

1 10.034.276

Futuros

Intermediações
Moeda
conta própria estrangeira

Diferenças
diárias

ROFEX

4

3

1

1.202.403

4

1

24

279.389

Negociação
Ao
entre partes
vencimento Residentes
Intermediações
Moeda
das
conta própria estrangeira
no pais
diferenças
Setor não
Finenceiro

Forwards

Swaps

Intermediações
conta própria

Outras

Outra

MAE

16

7

30

410.000

Swaps

Intermediações
conta própria

Outras

Diferenças
diárias

MAE

6

4

1

52.000

15

7

30

438.785

9

8

30

1.000

-

-

-

88.171

Swaps

Intermediações
conta própria

Outras

Outra

Swaps

Intermediações
conta própria

Outras

Outra

Operações
compromissadas

Intermediação
conta própria

Títulos
públicos
nacionais

Com
entrega do
subjacente

Negociação
entre partes
Residentes
no pais
Setor
Finenceiro
Negociação
entre partes
Residentes
no pais
Setor não
Finenceiro
MAE
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Presidente
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
EM 31/12/13
(Valores expressos em milhares de pesos)



Concepto

Importe

Resultados Não assinados (1)

1.229.685

A Reserva de Utilidades
- Reserva Legal (20% s/ 1.229.685)

245.937

Subtotal 1

983.748

menos:
Ajuste extra contábil ponto 2.1.1 a 2.1.6 Texto Ordenado BCRA “Distribuição
dos Resultados”
Subtotal 2

2.138
981.610

Saldo Distribuível
981.610
Resultados Distribuidos
A Reserva Facultativa
- Reserva Facultativa p/Futura Distribuição de Utilidades

529.758

A Dividendos em dinheiro (2)

451.852

Resultados Não Distribuidos (1)

-


(1) vide Nota 18.
(2) sujeito à autorização pela Superintendência de Entidades Financeiras e Cambiais (SEFyC) do Banco Central
da República Argentina e a aprovação da Assembleia de Acionistas da Entidade.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
QUADRO I
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)

ATIVO

31/12/13

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

31/12/12

1.314.833
4.634.871
4.036.308
4.537
594.026
5.949.704

1.400.825
3.217.985
2.755.816
5.444
456.725
4.618.810

1.117.401
89.926
809.646
3.389
2.020.362

1.085.614
15.279
1.041.322
2.142.215

283.065
696.700
288.000
360.288
48.412
21.161.377
4.281.319
8.483.640
50.669
1.933.655
2.791.398
2.629.033
739.304
323.778
(71.419)
(966.912)
21.174.230

170.765
621.600
196.500
405.057
20.043
17.137.648
3.254.406
6.503.433
61.297
1.413.160
2.662.246
2.153.811
905.318
223.092
(39.115)
(507.155)
17.422.858
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
ATIVO – Continuação

31/12/13

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)

31/12/12

703.573
149.318
49.243
8.203
4.822
78.091
538.245
524
(4.542)
1.527.477

399.510
965.963
92
5.582
62
16.816
314.167
481
(3.235)
1.699.438

924.809
7.732
(12.338)
920.203

638.903
5.685
(7.953)
636.635

120
8.651
8.771

90
8.721
8.811

38.621
367.187
401
140
(13.327)
393.022

3.726
271.830
10
90
(8.636)
267.020

H. Imobilizado

240.045

231.702

I. Outros Bens

44.973

55.108

34.443
34.443

21.969
21.969

842

703

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
Despesas de organizaçáo e desenvolvimento
K. Itens Pendentes de Classificação
TOTAL DO ATIVO

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)

PASSIVO

31/12/13

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

31/12/12

2.693.639
15.463
19.904.641
3.569.447
5.079.708
9.936.262
1.433
1.159.445
158.346
22.613.743

2.045.294
18.926
16.940.886
2.891.144
4.243.892
8.801.165
2.521
893.553
108.611
19.005.106

39.071
315.343
1.725.522
48.373
156.331
29.809
29.777
32
15.306
1.541.486
63.921
3.935.162

41.275
403.997
922.752
83
1.071.447
189.706
90.211
98.752
743
1.175.474
30.546
3.835.280

4.976
1.008.616
1.013.592

2.504
781.222
783.726

147.732

108.614

3.146

2.559

4.226

3.198

TOTAL DO PASSIVO

27.717.601

23.738.483

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.596.471

3.366.786

TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO

32.314.072

27.105.269

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)
Outros financiamentos de instituições financeiras locais
Juros apurados a pagar
Saldos pendentes de liq. de operações a termo sem entrega do ativo subjacente
Outras
Juros, ajustes e diferenças de câmbio apurados a pagar
N. Outras obrigações
Honorários
Outras
O. Provisões
Q. Itens pendentes de classificação
Participação de minoritários em instituições ou empresas consolidadas
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)

CONTAS DE ORDEM

31/12/13

31/12/12

DEVEDORAS
Contingentes
Credito obtidos (saldos não utilizados)
Garantias recebidas
Outros não incluídos nas normas de classificação de devedores
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 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

78.803
12.127.664
533
1.130.769
13.337.769

71
9.079.994
533
939.354
10.019.952

329.302
8.894.873
2.701.491
11.925.666

330.111
7.463.831
2.008.686
9.802.628

8.192.374
471.785
3.323.694
11.987.853

2.466.064
300.000
200.360
2.966.424

1.353.815
1.353.815

1.239.993
1.239.993

38.605.103

24.028.997
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (ART. 33- LEI N°19.550)
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)

CONTAS DE ORDEM – Continuação

31/12/13

31/12/12

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 subjacente
Contas de derivativos credoras por contrapartida

736.503
122.064
73.483
77.010
121.709
12.207.000
13.337.769

570.476
49.571
82.731
100.610
135.966
9.080.598
10.019.952

548.917
2.152.574
9.224.175
11.925.666

470.060
1.538.626
7.793.942
9.802.628

3.323.694
8.664.159
11.987.853

11.736
188.624
2.766.064
2.966.424

1.353.815
1.353.815

1.239.993
1.239.993

38.605.103

24.028.997

Atividade fiduciária
Contas de atividade fiduciária credoras por contrapartida

TOTAL DAS CONTAS DE ORDEM CREDORAS

As notas 1 a 6 e o anexo 1 que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADA
(Art. 33- lei n°19.550)
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOSEM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
DETALHE

31/12/13

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
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
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

Marcelo A. Iadarola
Gerente de Contabilidade

Rubén M. Iparraguirre
Subgerente Geral
Área Administração e Finanças

31/12/12

50
124.639
869.551
1.306.019
7.158
270.097
434.436
967.566
5.392
128.971
415.770
26
2.440
436.303
618.873
5.587.291

235
75.971
520.470
770.579
8.166
178.149
311.450
874.487
7.303
89.920
445.122
29
2.573
169.800
87.629
3.541.883

7.177
1.771.077
8.983
14.317
277.905
4.799
47
34.728
321.441
2.440.474

9.267
980.616
11.728
12.517
107.442
3.453
111
25.317
174.817
1.325.268

3.146.817

2.216.615

540.195

312.311

568.410
662.725
68.433
459.121
1.758.689

429.608
514.195
49.806
342.123
1.335.732
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADA
(Art. 33- lei n°19.550)
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOSEM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)


DETALHE

31/12/13

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
Amortização de despesas de organização
Outras despesas operacionais
Outros
RESULTADO LÍQUIDO POR INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIA
I. OUTROS LUCROS
Resultado de participações permanentes
Juros punitivos
Créditos recuperados e reversão de provisões
Outros
J.OUTROSPREJUÍZOS
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

31/12/12

128.365
355.510
483.875

120.763
222.534
343.297

1.121.356
17.488
51.038
59.884
112.799
25.719
11.026
274.624
177.316
1.851.250

887.826
13.853
41.908
48.258
82.865
21.955
3.419
218.983
145.779
1.464.846

2.030.186

1.431.893

(1.028)

(891)

37.439
11.134
18.319
172.483
239.375

31.692
6.161
18.587
66.125
122.565

10
70.480
670
41.451
112.611

18
21.864
939
16.747
39.568

2.155.922

1.513.999

926.237

629.355

1.229.685

884.644

As notas 1 a 6 e o anexo 1 que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES CONSOLIDADOS
(Art. 33- lei n°19.550)
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOSEM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)
Variações em caixa e equivalentes

31/12/13

Caixa no início do exercício
Caixa no final do exercício
Aumento liquido de caixa

31/12/12

4.618.810
5.949.704
1.330.894

2.430.888
4.618.810
2.187.922

Títulos públicos e privados

(707.443)

1.057.855

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

(114.873)
49.539
(109.834)
(54.578)

(3.112.019)
(154.975)
(51.181)
(2.905.863)

Outros créditos por intermediação financeira

1.183.811

(155.008)

Créditos por arrendamento mercantil

(158.465)

(57.068)

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

1.548.036
(3.463)
648.345
903.154

4.268.403
1.008
184.431
4.082.964

(34.422)
(84.880)
50.458

245.308
39.189
206.119

1.751.814
(483.387)
(1.748.567)
11.124
(23.500)
22.111
(59.834)
(279.648)
(780.284)

1.332.990
(343.571)
(1.472.003)
6.143
(25.388)
17.646
(7.071)
(178.543)
(332.185)

126.473

1.245.489

Causa das variações em caixa e quivalentes
Atividades operacionais
Recebimentos / (Pagamentos) líquidos por:

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
Pagamentos de despesas de organização e desenvolvimento
Recebimento de dividendos de outras sociedades
Outros pagamentos vinculados com outros lucros e perdas
Pagamentos líquidos por outras atividades operacionais
Pagamento do imposto de renda
Fluxo de caixa líquido gerado por atividades operacionais
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES CONSOLIDADOS
(Art. 33- lei n°19.550)
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOSEM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)


31/12/13

31/12/12

Atividades de investimento
Recebimentos / (Pagamentos) líquidos por imobilizados
(Pagamentos) / Recebimentos líquidos por outros bens
Recebimentos por compra e venda de participações em outras sociedades

70.027
(55.104)
155

(41.391)
27.060
133

15.078

(14.198)

749.785
(102.356)
(84.000)
(2.500)

715.829
40.000
(99.511)
(394)
84.000
-

Fluxo líquido de caixa gerado por atividades de financiamento

560.929

739.924

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

628.414

216.707

1.330.894

2.187.922

Fluxo liquido de caixa gerado por / (utilizado nas) atividades de investimento
Atividades de financiamento
Recebimentos / (pagamentos) líquidos por:
Obrigações Negociáveis não Subordinadas
Banco Central da República Argentina
Bancos e órgãos Internacionais
Outros pagamentos por atividades de financiação – Recompra de ações propias (1)
Financiações recibidas de Instituições Financeiras Locais
Outros

(Disminuição) / Aumento liquido de caixa

As notas 1 a 6 e o anexo 1 que constam em anexo, fazem parte integral destas demonstrações financeiras.
(1) Vide nota 9.3 as demonstrações financeiras individuais do Banco Patagonia S.A.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS COM SOCIEDADES CONTROLADAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOSEM 31/12/13 E 31/12/12 (ART.33 –LEI N°19550)
(Vide notas 1.1 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 2013 e 2012 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 2013.
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.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS COM SOCIEDADES CONTROLADAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOSEM 31/12/13 E 31/12/12 (ART.33 –LEI N°19550)
(Vide notas 3.1 e 3.2 das demostrações individuais)
(Valores expressos em milhares de pesos)


Demonstrações
Financeiras em

Data de emissão

Nota

Banco Patagonia S.A.

31/12/2013

06/02/2014

1

Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa

31/12/2013

06/02/2014

1

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

31/12/2013

06/02/2014

1

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

31/12/2013

17/01/2013

3

GPAT Companhia Financeira S.A

31/12/2013

06/02/2014

1

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 6 às demonstrações financeiras individuais do Banco Patagonia S.A.
Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 , 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
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012
restringida.

a sociedade não possui bens de disponibilidade

Banco Patagonia (Uruguai) S.A. I.F.E.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 , o Banco Central do Uruguai mantém um depósito no
valor de 3.259 e 2.459, respectivamente, em cumprimento ao artigo 393 da consolidação de
Normas de Regulação e Controle do Sistema Financeiro do Banco Central do Uruguai.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS COM SOCIEDADES CONTROLADAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOSEM 31/12/13 E 31/12/12 (ART.33 –LEI N°19550)
(Vide notas 3.1 e 3.2 das demostrações individuais)
(Valores expressos em milhares de pesos)


GPAT Companhia Financeira S.A.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 , a socidade não possuíam bens de disponibilidade
restringida.
NOTA 4: Instrumentos financeiros derivativos
Banco Patagonia S.A.
Vide nota 12 às demonstrações financeiras individuais do Banco Patagonia S.A.
GPAT Companhia Financeira S.A.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a Companhia mantinha contratos por transações de
permuta de taxas de juros com o Banco Patagonia S.A. no valor de 430.000 e 300.000,
respectivamente, com direito a receber, mensalmente, o diferencial positivo entre a taxa de
juros BADLAR estabelecida pelo BCRA e a taxa nominal anual fixa de juros, ajustada para
cada transação. Caso o diferencial de taxas for negativo, a Companhia terá a obrigação de
pagar essa diferença.
São registradas sob "Contas pro-memória devedoras – De derivados – Permuta de Taxas de
Juros" e "Contas pro-memória credoras – De derivados – Credoras por contrapartida"; essas
transações geraram perda, em 31 de dezembro de 2013 e 2012, no valor de 4.793 e 5.122,
respetivamente.
NOTA 5: 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.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS COM SOCIEDADES CONTROLADAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOSEM 31/12/13 E 31/12/12 (ART.33 –LEI N°19550)
(Vide notas 3.1 e 3.2 das demostrações individuais)
(Valores expressos em milhares de pesos)


NOTA 6: Lei de Mercado de Capitais
Em 27 de dezembro de 2012 foi promulgada a Lei n.º 26.831 de Mercado de Capitais, que dispõe a
alteração integral do atual regime de oferta pública (Lei n.º 17.811), com vigência a partir de 28 de
janeiro de 2013.
Mais tarde, em 29 de julho de 2013, foi assinado o Decreto nº 1.023/13 do Poder Executivo Nacional,
que regulamentou parcialmente a referida lei, estabelecendo que a CNV será a autoridade de
aplicação do decreto, com poderes para baixar as normas complementares e esclarecimentos que
forem necessários para implementar as disposições do diploma legal.
As normas vigorantes, então, concentram na CNV o controle de todos os sujeitos da oferta pública
de títulos negociáveis e estabelecem, entre outras disposições, que os mercados em funcionamento,
e as entidades que forem constituídas como continuadoras deles, deverão obter a autorização de
oferta pública da CNV até 31 de dezembro de 2014, e fazer a listagem de suas ações em mercado
autorizado.
Por último, em 09 de setembro de 2013, a CNV baixou a Resolução Geral n.º 622/13, que adéqua as
regras da CNV para os novos requerimentos, para garantir o normal desenvolvimento dos diferentes
agentes que intervêm no âmbito do Mercado de Capitais, visando alcançar o cumprimento e a
observância dos princípios expostos na nova Lei de Mercado de Capitais.
Em 31 de janeiro de 2014, a Entidade apresentou junto à CNV a documentação exigida pela
Resolução já referida, visando obter a autorização para executar as seguintes funções:
Banco Patagonia S.A.
- Agente de Liquidação e Compensação e Agente de Negociação Integral.
- Agente de Custódia de Produtos de Investimento Coletivo de Fundos Comuns de Investimento.
- Fiduciário financeiro e não financeiro.
Patagonia Valores S.A. Sociedad de Bolsa
 Agente de Liquidação e Compensação e Agente de Negociação Integral.
Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión
- Agente de Administração de Produtos de Investimento Coletivo de Fundos Comuns de
Investimento.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS COM SOCIEDADES CONTROLADAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOSEM 31/12/13 E 31/12/12 (ART.33 –LEI N°19550)
(Vide notas 3.1 e 3.2 das demostrações individuais)
(Valores expressos em milhares de pesos)


Na data de apresentação destas demonstrações financeiras, a CNV ainda não emitiu seu parecer.
De outro lado, a Gerência do Banco Patagonia S.A. e suas sociedades controladas efetua o
acompanhamento do escopo e do conteúdo da alteração mencionada nos parágrafos acima, para
identificar e determinar o eventual impacto sobre suas posições patrimonial e financeira, que
porventura devesse ser divulgada nas demonstrações financeiras referentes a períodos futuros.
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “1”
(ART.33-LEI Nº19550)
CLASSIFICAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS POR SITUAÇÃO E GARANTIAS RECEBIDAS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)


Carteira Comercial

31/12/13

31/12/12

Em situação normal

15.692.232

12.239.135

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

440.204
1.888.075
13.363.953

302.970
1.229.509
10.706.656

Com seguimento especial

5.384

3.518

Em observação

5.182

3.274

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

751
4.431

819
2.455

Em negociação ou com acordos de refinanciamento

202

244

- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

202

244

Com problemas

6.541

764

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

1.688
2.306
2.547

302.970
1.229.509
764

Com alto risco de insolvência

89.524

44.985

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

13.476
76.048

3.322
41.663

Irrecuperável

4.943

10.194

- Sem garantias nem contra-garantias preferenciais

4.943

10.194

15.798.624

12.298.596

Total da Carteira Comercial
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TRADUÇÃO LIVRE
BANCO PATAGONIA S.A.
ANEXO “1”
(ART.33-LEI Nº19550)
CLASSIFICAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS POR SITUAÇÃO E GARANTIAS RECEBIDAS
EM 31/12/13 E 31/12/12
(Valores expressos em milhares de pesos)


Carteira de Consumo e/ou Moradia

31/12/13

31/12/12

Cumprimento normal

8.262.056

7.004.915

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

37.757
2.109.277
6.115.022

21.008
1.530.069
5.453.838

Risco baixo

266.613

169.112

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

751
67.665
198.197

598
59.528
108.986

Risco médio

64.492

41.906

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

10.211
54.281

4
6.735
35.167

Risco alto

137.834

78.463

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

3.516
134.318

3.576
74.887

Irrecuperável

65.398

26.113

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

1.152
64.246

937
25.176

Irrecuperável por disposição técnica

237

119

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

164
73

31
88

Total da Carteira de Consumo e/ou Moradia

8.796.630

7.320.628

Total Geral

24.595.254

19.619.224
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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 2013 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 26, os anexos A - L, N e O e o Quadro I que os complementam, o Relatório
sobre o grau de cumprimento do Código de Governança Societária e a a Memória.

2. A Direção da Entidade é responsável pela preparação e apresentação razoável das demonstrações
financeiras mencionadas no parágrafo anterior 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
KPMG, membro de KPMG Internacional, 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 6 de fevereiro de 2014.
Uma auditoria aplica realizar procedimentos, sobre bases seletivas para obter elementos de juízo
sobre os números e afirmamções expostos nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do juízo profissional do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de que as
demonstrações financeiras tenham distorções signiticativas, originadas em erros ou irregularidades. Ao
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realizar esta avaliação de riscos, o auditor considera o controle interno existente na Entidade, no
relativo à preparação e apresentação das demonstrações financeiras, com a finalidade de selecionar
os procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o propósito de expressar
uma opinião sobre a efetividade do controle interno da Entidade. Assim mesmo, como parte da
auditoria se avaliam as normas contábeis utilizadas, as estimações signifocativas efetuadas pelo
Conselho de Administração e a Gerencia da Entidade e a apresentação das demonstrações
financeiras 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 3 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 6 de fevereiro de 2014, emitido pelo Dr. Mauricio
G. Eidelstein (Sócio da firma KPMG emmbro de KPMG Internacional), 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 2013 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 2013 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.
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. e de acordo com as condições estabelecidas na
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Resolução N° 4.810/EMI da Comissão Nacional de Valo res d 21 de outubro de 2008. 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.
Em relação ao Relatório sobre o grau de cumprimento do Código de Governança Societária
emitido pelo Conselho de Administração da Instituição em cumprimento do disposto pelo artigo 1.
inc. a.1 do Capitulo I da SeçãoI do Título IV das normas da C.N.V. (t.o. 2013) e que serão
apresentado perante esse organismo como um anexo separado da Memoria, informamos que o
análise realizado mostra que não houve evidência indicando falta de veracidade na informação
fornecida pelo Conselho de Administração ao Conselho Fiscal e contida neste Relatório.
d) De acordo ao requerido pelo el art. 105 da Lei Nº 26.831 e os arts. 21 do Capítulo III do Título II y
4º inciso d) parte final do Capítulo I del Título XII das Normas da C.N.V. (t.o. 2013)., 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.
e) Não temos comentários a fazer sobre o que o nosso campo de competência, sobre a informação
incluída na Nota 16 às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2013, em conexão com
os requisitos da CNV relacionadas com patrimônio líquido mínimo e contraparte.
f)

Nós aplicamos os procedimentos para a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento
do terrorismo sob as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Profissional de Ciências
Econômicas da Cidade Autônoma de Buenos Aires da Argentina.

Cidade Autônoma de Buenos Aires,

6 de fevereiro de 2014
Por Conselho Fiscal

Mónica M. Cukar
Síndico Titular
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 147 – F° 66
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Anexo 17
Banco do Brasil Americas: Identificação da Empresa, Auditoria Independente, Descrição das
Atividades das Subsidiárias e Coligadas, Posição Acionária, Descrição da Governança Corporativa,
Ambiente de Atuação (Sistema Financeiro dos Estados Unidos, Regulamentação do Setor Bancário,
Plano de Negócios), Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício e Declaração da
Unidade de Controle do BB Sobre Atuação do Banco do Brasil Americas

_______________________________________________________________________________________________________

Relatório de Gestão – BB – 2013

Banco do Brasil S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

GOVERNANÇA DE PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR
BANCO DO BRASIL AMERICAS
1.

Identificação da Empresa ...................................................................................................... 2

2.

Auditoria Independente ........................................................................................................ 2

3.

Subsidiárias e Coligadas ........................................................................................................ 2

4.

Posição Acionária ................................................................................................................... 3

5.

Governança Corporativa ...................................................................................................... 3

6.

Ambiente de Atuação............................................................................................................. 6

6.1 Sistema Financeiro Americano ............................................................................................. 8
6.2 Regulamentação do Setor Bancário ..................................................................................... 9
6.3 Plano de Negócios................................................................................................................. 10
7.

Demonstrações Financeiras e Pareceres dos Auditores Independentes ......................... 10

8.

Declaração das Unidades de Controle do Banco do Brasil sobre sua atuação relativa ao
Banco do Brasil Americas ................................................................................................... 11

Relatório de Gestão – BB – 2013

1

Banco do Brasil S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

1. Identificação da Empresa
Identificação da Empresa
Denominação completa: Banco do Brasil Americas

Denominação abreviada: Banco do Brasil Americas

CNPJ: 17.300.349/0001-41 / FED: ID # 110939 / FDIC: Certificate # 26725 / TaxID: # 59-2680958
Vinculação ministerial: Reporta-se ao State of Florida Office of Financial Regulation (OFR), conforme definido na
seção 655.005, do capítulo 655 do Florida Statues (Estatuto da Florida).
Natureza Jurídica: Pessoa jurídica de direito privado, com atividade em negócios bancários, direitos e poderes
concedidos e conferidos pelo Florida Financial Institutions Codes (Florida Statutes, capítulo 655)
Telefones/Fax de contato:
+1 305 350 1100
+1 305 444 7649
Endereço eletrônico: lwhyte@bbamericas.com / asegura@bbamericas.com
Página da Internet: http:// www.bancodobrasilamericas.com / http:// www.bbamericas.com
Endereço Sede: 2 South Biscayne Boulevard, suite 3870 – Miami – FL – 33131 – USA
Fonte: Banco do Brasil Americas

2. Auditoria Independente
Na contratação de serviços relacionados à auditoria externa, o Banco do Brasil Americas informa
adotar procedimentos que se fundamentam na legislação local aplicável e nos princípios
internacionalmente aceitos que preservam a independência do auditor.
No Banco do Brasil Americas, o processo de contratação e aprovação de serviços, relacionados à
auditoria externa ocorre no âmbito do Comitê de Auditoria que, posteriormente, submeterá o tema
ao Board of Directors (Conselho de Administração).
O Audit Committee do Banco do Brasil Americas deliberou pela contratação, em 2013, de empresa
Kaufman Rossin & CO. (2699 South Bayshore Drive # 500 Miami, FL – 33133 – USA) para atuar
como a responsável pela prestação de serviços técnicos de auditoria contábil sobre as
demonstrações contábeis do Banco do Brasil Americas, relativas ao exercício de 2013.
O serviço de auditoria externa foi finalizado e apresentado ao Comitê de Auditoria do Banco do
Brasil Americas, considerando as práticas contábeis adotadas nos Estados Unidos e normas
específicas para o setor bancário emitidas pelos reguladores bancários locais. O tema será
submetido para deliberação do Conselho de Administração do Banco do Brasil Americas.
3. Subsidiárias e Coligadas
Subsidiárias

Atividade

Empresa que detinha a propriedade localizada no endereço 1901 Ponce de Leon
Boulevard, Coral Gables – FL 33134 - USA
Empresa que detém todos os imóveis que fazem parte do ativo imobilizado do Banco do
EuroHoldings, INC
Brasil Americas, assim chamados de Other Real Estate Owned (OREO’s). Localizada no
endereço 2 South Biscayne Boulevard, suite 3870 – Miami – FL – 33131 – USA
Fonte: Banco do Brasil Americas
EuroProperties, INC1

1

Empresa dissolvida em 17.01.2014, conforme documento Articles of Dissolution, de 24.01.2014, emitido pelo Florida
Department of State, sob o número 414A00001698.
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4. Posição Acionária
O Capital Social do Banco do Brasil Americas é 100% formado pelo único acionista e detentor do
controle, o Banco do Brasil S.A., conforme segue:
31.12.2013
Ações
10.085.855
10.085.855

Acionistas
Banco do Brasil S.A.
Total
Fonte: Banco do Brasil Americas

% Total
100%
100%

5. Governança Corporativa
O ambiente regulatório dos Estados Unidos, em especial no estado da Florida, onde o Banco do
Brasil Americas está registrado, disciplina o funcionamento e a governança de sociedades
empresárias por meio do dispositivo legal intitulado Florida Business Corporation Act, Florida
Statutes. Sendo assim, para fins da descrição dos órgãos de governança do Banco do Brasil
Americas neste relatório, opta-se por evidenciar as principais orientações estabelecidas no
documento de registro da empresa (Articles of Incorporation) e Estatuto Social (Bylaws) da
instituição, que foram construídos a partir do dispositivo legal acima mencionado e das melhores
práticas de governança corporativa.
Assembleia de Acionistas (Shareholder Meeting)
A Assembleia de Acionistas é o órgão deliberativo máximo do Banco do Brasil Americas, e possui
competência exclusiva sobre a deliberação dos temas previstos no Articles of Incorporation e
Bylaws, entre os quais: indicação de membros do Board of Directors; emissão e transferência de
ações, alterações do Estatuto Social, aquisições, fusões e liquidação da sociedade.
Board of Directors
Como previsto na legislação local, as empresas (Corporations) devem contar com um órgão de
governança denominado “Board of Directors”, cujas competências e funções, tendo como
referência a Lei das S. A. brasileira, seriam análogas às de um “Conselho de Administração”.
Compete ao Board of Directors a administração do Banco do Brasil Americas 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 estabelecidas no Estatuto Social (Bylaws).
Conforme o Estatuto Social (Bylaws) do Banco do Brasil Americas, o Board of Directors deverá ser
composto por no mínimo 5 membros, e as deliberações são por maioria dos votos. Para alguns
temas indicados no documento exigir-se-á o mínimo de 80% dos votos, sendo que um voto deverá
ser o do Chairperson do Board of Directors. Os membros são indicados pelo acionista controlador
e a duração dos mandatos é de um (01) ano. O Board of Directors é composto por 5 membros, dos
quais um (01) assume a posição executiva de Chairman e um (01) de Vice Chairman.
O quadro a seguir apresenta a composição do Board of Directors em 31.12.2013:
Cargo
Chairman
Vice Chairman (*)
Membro
Membro (*)
Membro (*)
(*) membros independentes
Relatório de Gestão – BB – 2013
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O processo de eleição, o quórum mínimo de composição, as qualificações, responsabilidades e
alterações e remoções de conselheiros e diretores, devem estar em conformidade com as leis
vigentes.
Os Conselheiros aprovam as políticas do Banco e a nomeação de altos executivos, a quem delegam
as responsabilidades para a gestão diária da empresa, de acordo com as políticas, normas e
procedimentos aprovados.
Executive Officers
Os Executive Officers do Banco do Brasil Americas são designados pelo Board of Directors. Tais
executivos respondem pelas operações diárias da instituição a partir das políticas aprovadas pelo
Board of Directors.
O quadro a seguir apresenta o Executive Officers em 31.12.2013:
Titulares
Antonio Cassio Segura
Leonard Robroy Whyte
Jefferson Antoniolo Hammes
Pamela Lynn Kohl
David Konfino

Cargo
Presidente e CEO (Chief Executive Officer)
Vice-Presidente Operações COO (Chief Operating Officer)
Vice-Presidente Varejo e Canais (Retail & Channels)
Vice-Presidente Produtos (Products)
Vice-Presidente Crédito CLO (Chief Lending Officer)

Committees (Comitês)
O Banco do Brasil Americas constituiu, em seu processo decisório, diferentes Comitês compostos
por indivíduos da organização cujas indicações devem ser previamente aprovadas pelo Board of
Directors, conforme segue:
(i)

Comitê de Gerenciamento de Ativos-Passivos / Asset-Liability Management Committee:
Os objetivos do Comitê de Gerenciamento de Ativos-Passivos são:

(ii)

a.

Assegurar a rentabilidade, segurança e solidez através de uma gestão eficaz dos riscos de
mercado, taxa de juros e de liquidez do Banco do Brasil Americas;

b.

Assegurar controle adequado, sistemas de monitoramento e políticas em vigor para o
controle dos riscos relacionados à carteira de investimentos;

c.

Garantir e monitorar o cumprimento dos limites de riscos estabelecidos;

d.

Assegurar a aderência aos requisitos regulamentares de capital e gerenciar alocação de
capital;

e.

Comunicar à administração e ao Conselho de Administração possíveis desdobramentos
do Mercado e dos Negócios da instituição, e

f.

Identificar potenciais oportunidades e riscos.

Comitê de Recursos Humanos / Human Resources Committee:
Os objetivos do Comitê de Recursos Humanos são:
a.

Supervisionar a função de Recursos Humanos;

b.

Gerenciar a terceirização da função junto ao BB USA Servicing Center;

c.

Fornecer orientações sobre as avaliações dos funcionários;

d.

Avaliar o desempenho dos funcionários e rever o plano de sucessão da administração da
Companhia;
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e.

Supervisionar a política de benefícios e remuneração da Companhia;

f.

Aprovar e definir a remuneração e os benefícios para os empregados da Companhia;

g.

Desenvolver e aplicar programa de treinamento para alcançar os objetivos definidos;

h.

Contribuir para o desenvolvimento de ambiente de trabalho diversificado e positivo, e

i.

Pugnar para manter elevado o moral dos funcionários e as relações humanas,
promovendo a melhoria das condições de trabalho.

(iii) Comitê de Auditoria / Audit Committee:
Os objetivos do Comitê de Auditoria são:
a.

Pugnar para que a gestão de riscos, controles internos e governança do Banco do Brasil
Americas sejam suficientes para assegurar a eficiência operacional do Banco e a sua
conformidade com as políticas, procedimentos, leis e regulamentos;

b.

Assegurar a adequação do programa de auditoria interna levando em consideração o
tamanho dos ativos, a complexidade das operações e exposição ao risco;

c.

Assegurar a adequação do processo de avaliação de risco e que as operações de alto risco
estejam adequadamente cobertas pelo escopo e frequência das auditorias;

d.

Assegurar a adequação dos controles contábeis, administrativos e operacionais;

e.

Avaliar as operações e funções administrativas, e

f.

Assegurar o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis.

(iv) Comitê de Automação e Tecnologia / Automation Committee:
Os objetivos do Comitê de Automação são:

(v)

a.

Auxiliar o Board of Directors na supervisão das atividades relacionadas à Tecnologia da
Informação, garantindo que este tenha informações suficientes para tomada de decisões
sobre as questões de automação;

b.

Garantir que as estratégias do Banco do Brasil Americas e os planos de arquitetura de
sistemas estejam alinhados com a estratégia geral do seu controlador;

c.

Contribuir e facilitar a gestão da informação;

d.

Melhorar a compreensão e satisfação do valor agregado pelos investimentos em TI;

e.

Incentivar a participação dos gestores nas iniciativas de TI e endosso das políticas
aprovadas;

f.

Contribuir para a implementação conjunta de ações relacionadas à segurança de
informação e estratégias de negócios, metas e recursos, visando alcançar vantagem
competitiva através da área de tecnologia;

g.

Certificar-se que a metodologia adotada é seguida por todos os projetos da empresa;

h.

Assegurar que o desenvolvimento de novas políticas ou normas estejam incluídas no
plano estratégico de TI;

i.

Assegurar a adequação dos programas de segurança e planos de contingência do Banco.

Comitê de Crédito / Credit Committee:
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Os objetivos do Comitê de Crédito são:
a.

Assegurar que as operações de crédito estejam em consonância com a política, estratégia
e apetite ao risco do Banco;

b.

Assegurar a adequação e atualizações em tempo real das políticas e procedimentos de
crédito, análise, condução e política de taxas aplicadas pelo Banco;

c.

Assegurar a conformidade com o Fair Lending Plan – leis de concessão de empréstimos
anti-discriminatórios.

(vi) Comitê de Compliance / Compliance Committee:
Os objetivos do Comitê de Compliance são:
a.

Auxiliar o Board of Directors no cumprimento de sua responsabilidade de supervisão
relativa à Lei do Sigilo Bancário e as Leis Anti-Lavagem de Dinheiro, bem como outras
questões de conformidade regulatória e de proteção ao consumidor;

b.

Assegurar que o programa de compliance esteja adequado e compatível com o perfil de
risco do Banco;

c.

Assegurar a adequação dos resultados das avaliações anuais de risco, realizadas pela área
de compliance;

d.

Assegurar a adequação do sistema de controles internos de forma a garantir a
conformidade com as leis e regulamentações necessárias;

e.

Assegurar que a alta administração e o Board of Directors recebam relatórios adequados
sobre questões de conformidade legal;

f.

Assumir a responsabilidade pela conformidade do Bank Secrecy Act (BSA) / Anti Money
Laundering (AML) do Banco, e de outros programas de treinamento regulamentares.

6. Ambiente de Atuação
As reduzidas taxas de juros no mercado americano, adicionado aos reflexos decorrentes da recente
crise econômica que resultaram em consideráveis perdas de crédito, trouxeram como consequência
para o setor bancário americano, baixos retornos sobre o capital próprio durante os últimos anos.
O mercado bancário da Flórida tem apresentado comportamento que reflete o impacto da crise
global econômica de 2008, a qual vem resultando em baixas rentabilidades e perdas para os bancos
comerciais no estado.
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Dados históricos para Bancos Comerciais segurados no estado da Flórida
Indicadores
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Renda
4.049.105
3.713.723
3.372.106
3.147.540
2.989.860
2.937.763
4.023.832
4.061.751
Líquida de
Juros
Outras
944.717
912.553
772.224
754.076
738.927
587.857
741.112
777.866
Rendas
Lucro
1.262.086
554.914
-1.207.036
-2.213.190
-1.328.283
-202.029
1.063.507
1.000.713
Líquido
Ativos
113.035.503
112.921.133
116.358.616
114.431.745
102.580.915
95.519.414
118.829.409
124.484.225
Totais
Financiamen
81.493.134
82.462.065
84.446.664
79.654.169
68.244.072
59.405.959
73.572.992
81.309.521
tos Totais
Depósitos
85.929.832
83.083.333
89.157.517
93.302.037
83.764.213
78.019.697
96.704.925
101.551.259
Totais
No de
24.930
24.743
23.403
21.717
19.,145
19.178
20.681
20.978
Funcionários
Fonte: www.fdic.gov – em mil dólares

Crescimento no
Período
0,3%

-17,7%

-20,7%

10,1%

-0,2%

18,2%

-15,9%

Com a possível normalização dos mercados e melhora na qualidade dos ativos, os resultados do
setor bancário tendem a apresentar crescimento. Porém, como a curva de juros continua
relativamente estável no cenário de curto prazo, apesar de previsão de elevação gradual no futuro,
as receitas com intermediação financeira tendem a ficar aquém dos resultados históricos para os
próximos anos. Contudo, o Banco do Brasil Americas vem identificando fontes adicionais de
receita sobre serviços para suplementar os negócios tradicionais de empréstimos e depósitos.
O mais recente cenário – Cenário Base - de taxas de juros do banco central americano, o Federal
Reserve Bank, aponta para as seguintes estimativas de indicadores econômicos :
CENÁRIO DAS
TAXAS FISCAIS
FEDERAIS –
CASO BASE
4 T2013
1T 2014
2T 2014
3T 2014
4T 2014
1T 2015
2T 2015
3T 2015

Taxa
Inflação
IPC

Tesouro
3 meses

Tesouro
5 anos

Tesouro
10 anos

BBB
corporate

Financ.
Imobiliário

1.7%
0.1%
1.8%
2.8%
5.0%
4.5%
1.9%
0.1%
2.0%
2.9%
4.9%
4.6%
1.9%
0.1%
2.1%
3.0%
5.0%
4.7%
2.1%
0.1%
2.2%
3.1%
5.1%
4.8%
2.1%
0.2%
2.3%
3.3%
5.2%
5.0%
2.3%
0.4%
2.4%
3.4%
5.3%
5.0%
2.2%
0.6%
2.6%
3.5%
5.4%
5.2%
2.3%
0.8%
2.7%
3.7%
5.5%
5.3%
2.3%
1.1%
2.8%
3.8%
5.6%
5.5%
4T 2015
2.3%
1.6%
2.9%
4.0%
5.8%
5.7%
1T 2016
2.3%
1.9%
3.1%
4.2%
5.9%
5.8%
2T 2016
2.4%
2.2%
3.1%
4.3%
6.0%
5.9%
3T 2016
2.4%
2.4%
3.2%
4.4%
6.1%
6.0%
4T 2016
Fonte: Federal Reserve’s Supervisory Rate Scenario – Base Case 4Q 2013 – www.federalreserve.gov

Taxa
Prime
3.2%
3.2%
3.2%
3.2%
3.3%
3.5%
3.7%
3.9%
4.2%
4.7%
5.0%
5.3%
5.5%

O Produto Interno Bruto no estado da Flórida, que tem estado abaixo da média nacional desde 2007,
apresentou recuperação em 2012 e vem crescendo a um passo mais rápido, conforme demonstrado
no gráfico a seguir:
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Produto Interno Bruto: Taxa de Crescimento Anual (Real)

Florida

EUA
Fonte:

Federal Reserve Bank – www.federalreserve.gov

O mercado imobiliário tem dado mostras de recuperação. As construções civis ganharam novo
fôlego a partir de 2013, pois haviam sido retardadas devido ao excesso de inventário de residências
resultante da crise de execuções de hipotecas, entre 2007 e 2011. Apesar de a Flórida continuar
abaixo dos níveis nacionais nessa recuperação, espera-se que tais níveis continuem a melhorar. O
Banco do Brasil Americas tem atuado neste mercado de forma conservadora, não obstante ele
representar parte importante da estratégia de atender as necessidades de seus clientes.
Uma publicação da University of Central Florida (Florida & Metro Previsão - 2013-2016), de
outubro de 2013, sugere:
(i)
(ii)

O crescimento do emprego na Flórida deve ficar em torno de 2,0% ano a ano até 2016;
O desemprego continuará a declinar a partir dos níveis atuais de 7,1% para 6,4% na segunda
metade de 2016;
(iii) O crescimento mais forte em 2013-2016 será no setor de construção (9,2%), serviços (3,4%) e
comércio e transporte (2,6%) ;
(iv) Crescimento anual em habitação será de 30,3% durante o período 2013-2016
(v) As vendas no varejo crescerão em média 4,1% durante 2013-2016.
Referidos índices apontam para um cenário de oportunidades para o banco implementar e alavancar
suas estratégias, mas ao mesmo tempo, desafiador devido a concorrência acirrada que referido
mercado de atuação enfrenta.
6.1 Sistema Financeiro Americano
Em dezembro de 2013, os Estados Unidos contavam com 5.876 bancos comerciais e 936
instituições de poupança. Os cinco maiores bancos são: JP Morgan Chase, Bank of America, Wells
Fargo, Citigroup, e US Bank representando, aproximadamente, 45% do total de ativos bancários, de
acordo com dados oficiais do Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
O Mercado Financeiro Americano é composto, em linhas gerais, por três perfis de Instituições
Financeiras:
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(i)

Bancos Locais: bancos pequenos, geralmente com atuação restrita a um estado e com
portfolio de produtos e serviços limitados praticamente à depósitos e empréstimos. São
classificados neste perfil os Community Banks, Saving Banks e Credit Unions;
(ii) Bancos Regionais: são bancos que atuam em vários estados, normalmente próximos para
obtenção de ganhos de sinergia e escala, mas não possuem abrangência nacional. Em regra,
resultam de aquisições de bancos menores (bancos locais). A oferta de produtos e serviços é
mais abrangente;
(iii) Bancos Nacionais: são os grandes bancos americanos com atuação em número relevante de
estados e oferta de produtos e serviços completa, com foco em todos os segmentos de
mercado.
Na Flórida, estão registradas quase duzentos bancos, incluindo a maioria dos grandes bancos, o que
torna o Banco do Brasil Americas um banco regional, com três filiais no mercado do Sul da Flórida:
Miami, Pompano Beach e Boca Raton. O Banco do Brasil Americas está sujeito à legislação do
Estado da Flórida e seus depósitos são segurados pelo Federal Deposit Insurance Corporation
("FDIC"), sendo regulado e supervisionado pelo State of Florida Office of Financial Regulation
("OFR") e pelo FDIC.
6.2 Regulamentação do Setor Bancário
A regulação bancária nos Estados Unidos é conduzida por múltiplos agentes. Enquanto a maioria
dos países tem apenas um regulador bancário, nos EUA os bancos são regulados tanto em nível
federal quanto estadual. Dependendo da atuação e estrutura organizacional, uma organização
bancária pode estar sujeita a inúmeras regulamentações bancárias federais e estaduais. Tais
regulações abrangem, entre outros, os aspectos relacionados à privacidade e utilização das
informações pessoais do cliente, divulgação e verificação da identidade do cliente, prevenção de
fraude, anti-lavagem de dinheiro, anti-terrorismo, o crédito anti-usura, bem como a promoção do
crédito para as populações de baixa renda.
A norma norte americana “The Federal Deposit Insurance Corporation of Improvement Act” de
1989 (FDICIA) determinou que todos os bancos comerciais que aceitem depósitos são obrigados a
obter o seguro de depósitos do FDIC, ter um regulador federal primário (o FED para bancos estatais
que são membros do Sistema do Federal Reserve, o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
para bancos estaduais "não-membros", e o Escritório Controlador da Moeda – Office of the
Controller of the Currency – para todos os bancos nacionais). Bancos estatais não-membros são
regulados e supervisionados pelo regulador estadual.
O Banco do Brasil Americas é um Banco do Estado da Flórida e não-membro do Sistema do
Federal Reserve. É, portanto, regulado e supervisionado pelo Federal Deposit Insurance
Corporation (FDIC) e Office of Financial Regulation (OFR) – do Estado da Flórida.
A principal função do OFR é fornecer supervisão regulatória para prestadores de serviços
financeiros da Flórida, de modo a promover o crescimento sustentável e desenvolvimento sólido da
economia do Estado.
O OFR possui três divisões (Consumidor, Instituições Financeiras e Investimentos) e um escritório
(Investigações Financeiras). Seus programas supervisionam e regulamentam várias instituições
financeiras e indivíduos, tais como bancos estatais, cooperativas de crédito, originadores de
empréstimos hipotecários, participantes do mercado de valores mobiliários, empresas de
financiamento ao consumidor, transmissores de dinheiro, trocadores de moeda estrangeira e
credores de folha de pagamento.

Relatório de Gestão – BB – 2013

9

Banco do Brasil S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

6.3 Plano de Negócios
O objetivo geral do Plano de Negócios é orientar o crescimento sustentável da operação do Banco
do Brasil Americas. Seus objetivos específicos são:
(i)

Identificar e aproveitar oportunidades para o Banco do Brasil Americas no mercado norteamericano (produtos, serviços e canais adequados aos clientes);

(ii)

Alavancar pontos fortes, reverter pontos fracos, aproveitar oportunidades e mitigar ameaças,
sempre com foco no cliente;

(iii) Definir estratégia local focada no cliente e, ao mesmo tempo, aderente ao posicionamento
mercadológico global do Banco do Brasil S.A;
(iv) Definir o potencial econômico das oportunidades identificadas (receitas esperadas, custos,
margens e valor econômico), e
(v)

Identificar requisitos de investimentos, infraestrutura etc., além dos eventuais riscos
envolvidos na implementação das oportunidades identificadas.

A proposta de valor por segmento de clientes é baseada em cinco dimensões, denominadas em seu
conjunto como “ações estratégicas”:
(i)

Modelo e Processos de Atendimento: força de vendas, processo de vendas/atendimento e
ferramental de suporte a venda;

(ii)

Canais: quantidade, topologia, tipologia e ambiência;

(iii) Comunicação e Promoção: marca, comunicação e promoção;
(iv) Produtos e Serviços: produtos e serviços e customização, e
(v)

Preços e Tarifas: diferenciação e relacionamento.

Além da estratégia desenvolvida para o atendimento com foco na comunidade brasileira residente
nos EUA, o Banco do Brasil Americas também está implementando ações para uma abordagem
mais ampla de perfis de clientes, de forma a explorar oportunidades no mercado local, maximizar o
uso da capacidade instalada, potencializar a oferta de produtos e serviços, ampliar a base de clientes
e aumentar o volume de negócios e receitas.
7. Demonstrações Financeiras e Pareceres dos Auditores Independentes
As demonstrações financeiras do Banco do Brasil Americas e o parecer do auditor independente,
em inglês e na moeda dólar americano (USD), encontram-se anexas a este documento.
Como informado no item 2, o Banco do Brasil Americas apresentou ao seu Comitê de Auditoria o
resultado da auditoria externa de acordo com os requerimentos e cronograma do Código
Administrativo da Flórida (Florida Administrative Code – OFR). O tema será submetido para
deliberação do Conselho de Administração do Banco do Brasil Americas.
A norma 69u-120,045 (6) do Florida Administrative Code recomenda que:
Dentro de 90 dias após a conclusão da auditoria externa e dentro de 45 dias da aprovação dos
respectivos relatórios de auditoria pelo Board of Directors, este deverá apresentar ao OFR:
(i)

Cópia do relatório de auditoria interna concluída, incluindo a data ou datas em que a auditoria
foi realizada e a data em que foi analisado e aprovado pelo Board of Directors;
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(ii)

Declaração indicando que todas as áreas descritas nesta norma foram revistas, ou razões
específicas pelas quais determinadas áreas não fossem revisadas;

(iii) Declaração de receitas e despesas e balanço patrimonial da instituição financeira (e da
holding, se for o caso) a partir da data da auditoria;
(iv) Declaração descrevendo as conclusões e recomendações da auditoria, e
(v)

Resposta do Board of Directors às conclusões e recomendações da auditoria.

8. Declaração das Unidades de Controle do Banco do Brasil sobre sua atuação relativa ao
Banco do Brasil Americas
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 do Brasil Americas, 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 do Brasil Americas nos EUA.
Desde que assumiu o controle acionário do Banco do Brasil Americas, o Banco do Brasil vem
promovendo encontros técnicos com a presença de representantes da controlada, com o intuito de
promover o alinhamento entre as práticas adotadas pelo BB e pelo Banco do Brasil Americas,
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 ao Banco aprofundar suas discussões estratégicas, de
modo a permitir: a padronização de políticas e diretrizes de risco; eficiência e segurança dos
processos; qualidade e sustentabilidade dos resultados.
Ao final deste anexo, encontra-se a declaração da Auditoria Interna do Banco do Brasil S.A. a
respeito do tema.

UGE - UNIDADE GOVERNANÇA DE ENTIDADES LIGADAS AO BANCO DO BRASIL S.A.

Rogério Magno Panca
Gerente Geral
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