Nossos Negócios

Introdução
Com o intuito de manter a liderança no Sistema
Financeiro Nacional, o Banco do Brasil planeja e
realiza negócios baseados em produtos e serviços que
atendam às necessidades reais e potenciais do mercado.
Essas necessidades levam o BB a desenvolver produtos
modernos que, além de rentabilidade, ofereçam
segurança e comodidade a seus clientes.
Esta visão do mercado pode ser constatada, ao longo
deste Relatório, de maneira especial neste capítulo.
A seguir, breve descrição de como se comportou
a economia brasileira e mundial em 2010 e as
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expectativas para o futuro no mercado financeiro e
bancário são apresentadas. Na sequência, os principais
produtos e serviços oferecidos pelo Banco do Brasil e
seu desempenho no ano de 2010 são detalhados.
Acesse o Portal do Banco do Brasil para conhecer
nossos produtos e serviços. Adicionalmente,
informações detalhadas sobre o desempenho e
resultados podem ser encontradas no site da Unidade
de Relações com Investidores (www.bb.com.br/ri).

Conjuntura Econômica e Setorial
Conjuntura Econômica Nacional e Internacional
O ano de 2010 registrou a recuperação da atividade
econômica mundial, após a crise de 2008, considerada por muitos como a mais grave desde a grande depressão ocorrida nas primeiras décadas do século 20.
Países emergentes apresentaram maior dinamismo
de recuperação, enquanto países desenvolvidos apresentaram recuperação mais lenta; os Estados Unidos,
o Japão e as economias centrais da Área do Euro continuaram apresentando elevadas taxas de desemprego,
baixas taxas de juros e potencial risco de deflação.
Dúvidas quanto à sustentabilidade fiscal de alguns
países europeus, em especial Grécia, Irlanda, Portugal
e Espanha, em 2010 também afetaram a estabilidade
financeira global. Apesar da criação do Fundo Europeu
de Estabilização Financeira, com o objetivo de socorrer
os países endividados da Região, e os resultados, em
princípio satisfatórios, as incertezas quanto à vulnerabilidade fiscal na Europa ainda persistem.
Para reaquecer a economia americana, a Autoridade Monetária dos EUA adotou um novo pacote de expansão da liquidez focado na compra de títulos públicos. O excesso de moeda influenciou a desvalorização
do dólar no mercado internacional, desencadeando
reações, em princípio protecionistas, por parte de diversos países em resposta à perda de competitividade
de suas exportações.

A desvalorização da moeda americana, por sua vez,
afetou positivamente os preços das principais commodities que, combinados a choques de oferta, produziram efeitos inflacionários adversos nos mercados
emergentes. Nesse grupo dos países, foi observada
uma importante trajetória de recuperação econômica
liderada por China, Índia e Brasil. Não por acaso, em
muitas dessas nações, ocorreu uma reversão das políticas anticíclicas adotadas ao longo de 2008/09 para
combater os efeitos adversos da crise.
A economia brasileira reagiu mais rapidamente, baseada principalmente no bom desempenho dos mercados
de trabalho e de crédito, principais vetores de impulso à
demanda doméstica. Ao longo do ano, as taxas de desemprego atingiram o mínimo histórico da nova série
iniciada em 2002 e a criação líquida de postos formais de
trabalho alcançou novo recorde histórico. Nessa conjuntura, houve uma importante expansão do crédito, cuja
oferta foi liderada pelos bancos públicos, atingindo patamar próximo a 47% do Produto Interno Bruto (PIB).
Refletindo essa conjuntura favorável, o crescimento
da economia brasileira em 2010 atingiu 7,5% (Tabela),
maior patamar desde 1986 (também 7,5%). Dessa maneira, o país encerrou a década 2001-2010 com crescimento médio anual de 3,6%, acima do registrado na
década anterior (1991-2000), quando o PIB, a preços de
mercado, cresceu, em média, 2,6%. Pelo lado da oferta,
os destaques foram o crescimento da indústria e do comércio, ao passo que, pela ótica da demanda, a liderança coube ao consumo das famílias e aos investimentos.

Crescimento do PIB

PIB (variação % em 12 meses)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3,20

4,00

6,10

5,20

-0,60

7,50

Essa rápida expansão da demanda, mesmo atendida parcialmente pelo aumento das importações, contribuiu, em conjunto com as pressões de preços dos
alimentos, para que a inflação superasse o centro da
meta em 2010, definido pelo Governo em 4,5%. A va-

riação do IPCA, entretanto, se manteve dentro do intervalo de tolerância do sistema de metas de inflação,
cujo limite superior foi estipulado em 6,5% para o ano
calendário.
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Em resposta à aceleração dos preços e à consequente deterioração das expectativas em relação à inflação futura, o Banco Central promoveu, entre abril e
julho, um breve ciclo de ajuste da taxa básica de juros,
elevando a taxa Selic de 8,75% a.a. para 10,75% a.a.
Além disso, o Banco Central anunciou, no último
trimestre do ano, um pacote de medidas preventivas
contemplando, entre outros aspectos, a elevação dos

dez/06

dez/07

dez/08

dez/09

IPCA (Var. % no Trimestre)

IPCA (Var. % em 12 Meses)

Variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

dez/10

recolhimentos compulsórios sobre depósitos à vista e
a prazo e a majoração do fator de ponderação de risco
para as operações de crédito destinadas às pessoas físicas. Segundo o Banco Central, o conjunto de medidas
visa aperfeiçoar os instrumentos de regulação existentes, manter a estabilidade do Sistema Financeiro
Nacional e permitir a continuidade do desenvolvimento sustentável do mercado de crédito.

Taxa Básica de Juros

IPCA (Var. % em 12 M eses)

26,50

Selic
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Fonte: BCB

Indústria Bancária no Brasil
Com a retomada dos investimentos pós-crise e o acirramento da concorrência entre os bancos, o ano de 2010
registrou diversos movimentos no mercado financeiro.
Uma das principais áreas é a de cartões. Nela, três
movimentos vêm na esteira das ações do governo
para aumentar a concorrência no setor: a criação de
uma nova bandeira de cartões (Elo), pelo BB e Bradesco, com foco no público de menor renda, a parceria do
Santander com a empresa GetNet, que também entra
na disputa com Cielo e Redecard e os esforços para tor-
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nar a Hipercard uma bandeira nacional (ainda muito
vinculada à região Nordeste). Apesar do grande crescimento nos últimos anos no número de cartões e no
faturamento, o país ainda tem um potencial enorme
(até 2014, o mercado deve ter o dobro do tamanho).
No segmento de crédito, os bancos têm focando
suas estratégias no consignado, no imobiliário, em veículos e em micro e pequenas empresas.
No consignado, a expectativa é que a sua relação
com o PIB dobre até 2020 (hoje é de 4,3%), baseada
nas estimativas de crescimento da economia e melhoria dos níveis de emprego.

O crédito imobiliário continua apresentando crescimento expressivo, devendo atingir cerca de R$ 500
bilhões em 2014, segundo a Associação Brasileira das
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). No entanto, um desafio a ser superado é a viabilização de novos instrumentos de financiamento,
uma vez que os recursos da poupança devem atender
à demanda somente até 2012.
O segmento de micro e pequenas empresas tem
sido contemplado com maior número de agências especializadas, contratação de gerentes e investimentos em capacitação. Segundo a Serasa Experian, a demanda por crédito dessas empresas aumentou 21,4%
entre dez/09 e set/10, o índice de pontualidade dos
pagamentos chegou a 95,5% e o número de falências
decretadas foi reduzido em 41,9%.
Em termos de bancarização e busca pelos clientes das classes de menor renda, alguns movimentos
são relevantes. Parte do setor acredita que a melhor
forma de relacionamento é por meio do cartão de
crédito, em especial por parcerias com grandes lojas
e supermercados. Já outras organizações acreditam
que a abertura de agências em regiões com grande
densidade (como em comunidades carentes), os cor-

Perspectivas para os Próximos Anos
No macroambiente:
1. f ortalecimento das empresas brasileiras, da geração de emprego, da renda e do consumo e melhoria dos principais indicadores sociais nacionais;
2. mudanças no comportamento dos consumidores devido ao
aumento da longevidade e novos arranjos sociais e familiares.
Na indústria financeira:
1. c rescimento da concorrência no mercado bancário, customização e diferenciação de produtos;
2. implantação plena, a partir de 2012, da livre opção bancária
no Brasil;

respondentes bancários e, principalmente, o uso do
telefone celular sejam o caminho mais rápido para se
chegar a esse público.
Outra área em que as instituições financeiras brasileira têm visto grande potencial é a de microsseguros, com prêmios de baixo valor que podem popularizar-se, atingindo grande número de pessoas.
A abertura de novos pontos de atendimento continua sendo uma das estratégias dos principais bancos em termos de canais.
O ano também marca a finalização do processo de
unificação das agências dos bancos Itaú/Unibanco,
Santander/Real e BB/Nossa Caixa.
Os movimentos realizados pelos bancos refletiram-se em seus números em 2010. Os ativos dos
principais players cresceram 14,0%, em média, na
comparação de com 2009. O total do SFN (consolidado I e II do Banco Central) atingiu o montante de
R$ 3.140 bilhões, com os dez maiores bancos do País
representando 86,5% desse total, ante 85,4% em dezembro/2009.
O crédito total chegou ao montante de R$ 1,6 trilhão em dezembro de 2010, crescimento de 20% no
ano, representando 46,7% do PIB.

3. consolidação dos grandes bancos;
4. ampliação da atuação transnacional dos bancos nacionais;
5. a
 umento da captação de recursos financeiros no Mercado
de Capitais pelas empresas dos segmentos Corporate e
Middle Market;
6. aumento da regulação do sistema financeiro, por meio de
acordos internacionais e normas emanadas de autoridades bancárias nacionais;
7. m
 aior capacitação dos funcionários de bancos;
8. crescimento da remuneração variável na indústria financeira;
9. crescimento de novos arranjos de relação de trabalho devido a complexidade da gestão de mão de obra.
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DRS – Desenvolvimento Regional Sustentável
gri 4.15 | 4.16 | 4.17

gri EC 8 | EC9 | fs10

A Estratégia Negocial de Desenvolvimento Regional
Sustentável (DRS) do Banco do Brasil objetiva apoiar atividades produtivas, a partir da identificação de vocações
e potencialidades de comunidades de todo o país, com
respeito à diversidade cultural e às suas tradições. Com
esta estratégia, o Banco materializa seu grande diferencial, tornando-se uma organização que busca o desenvolvimento das regiões onde atua, gerando trabalho e
renda de forma sustentável, inclusiva e participativa.
Com o DRS, o BB busca catalisar diversos agentes
econômicos, sociais e políticos na adoção de práticas
economicamente viáveis, ambientalmente corretas e
socialmente justas, contribuindo para dinamizar economias locais. A sua atuação baseia-se na visão de
cadeia de valor para aprimorar todo o processo produtivo, desde o fornecimento de insumos, passando pela
produção, beneficiamento, transporte, armazenagem
até chegar ao consumidor final do produto.
A metodologia DRS prevê a sensibilização, a mobilização e a capacitação de funcionários do Banco do
Brasil, parceiros e beneficiários, além da elaboração
de um amplo diagnóstico da cadeia de valor em questão. Com base no diagnóstico é elaborado o Plano de
Negócios DRS, no qual são definidos os objetivos, as
metas e as ações necessárias ao desenvolvimento da
atividade produtiva escolhida. A metodologia – veja
no quadro ao lado – fecha o ciclo com o monitoramen-
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to das ações definidas nos Planos de Negócios DRS e
na avaliação de todo o processo.

Sensibilização/Capacitação
Escolha das Atividades Produtivas
Formação das Equipes DRS
Diagnósticos

Concentração

Planos de Negócios DRS

Concentração

Análises
Implementação
Monitoramentos e Avaliação

As ações incluem capacitação dos beneficiários,
estímulo ao associativismo e ao cooperativismo, introdução de novas tecnologias, disseminação da cultura
empreendedora e promoção do acesso ao crédito.
No ano de 2010 a Estratégia DRS contabilizou 3,8
mil planos de negócios em implementação, envolvendo 1,2 milhão de beneficiários em 3,9 mil municípios
brasileiros e um saldo de carteira da ordem de R$ 8,9
bilhões, dos quais cerca de R$ 5,0 bilhões (56,2%) aplicados por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Desenvolvimento Regional Sustentável(1)

Período
2006

Agências
Habilitadas(2)

Treinamentos
em DRS(3)

Famílias/
Beneficiários
Atendidos(4)

Atividades
produtivas(5)

2.502

6.052

230.939

70

2007

3.998

13.507

725.450

100

2008

4.028

14.974

1.211.368

100

2009

4.073

16.886

1.094.086

155

2010

4.176

18.507

1.167.997

143

(1) Posição Acumulada para o quarto trimestre de cada ano;
(2) A
 gências Habilitadas: são todas as agências/PAA habilitados a operar a estratégia de DRS (Rede Varejo). Para estar habilitada, devem estar treinados em DRS o
gerente da agência e mais um funcionário;
(3) T
 reinamentos em DRS: é a quantidade de treinamentos realizados pelos funcionários nos cursos corporativos do BB sobre Desenvolvimento Regional Sustentável;
(4) F amílias atendidas: quantidade de famílias beneficiadas (PF) por alguma ação constante dos Planos de Negócios DRS em implementação(Rede Varejo). Em
2010, houve mudança de metodologia de familías atendidas (quantidade de famílias beneficiadas) por beneficiários DRS (pessoas físicas e jurídicas envolvidas
diretamente na atividade produtiva apoiada e beneficiadas por ações do Banco ou dos parceiros nos Planos de Negócios de DRS);
(5) Atividades produtivas: são todas as atividades produtivas definidas pelas equipes de trabalho e registradas no aplicativo DRS em Planos de Negócios em implementação.

Inadimplência DRS Anual – (%)(1)(2)
2006

2007

2008

2009

2010

1,45

1,14

1,92

1,97

1,43

(1) Inadimplência de Beneficiários da Estratégia DRS, com operações vencidas a mais de 60 dias – Resolução Bacen 2.682.
(2) Posição Acumulada para o quarto trimestre de cada ano.

Loja da Sustentabilidade
Em julho de 2010 o Banco do Brasil lançou uma loja virtual para comercialização de produtos das cooperativas atendidas pela
estratégia DRS. Esta iniciativa apóia as atividades econômicas comunitárias em todo o país.
A compra de produtos na Loja da Sustentabilidade é feita com a utilização de pontos acumulados no Programa “Ponto pra Você”
nas transações efetivadas com o cartão Ourocard.

Nossos Negócios

153

Crédito
gri FS6

O Banco do Brasil encerrou 2010 como líder no crédito no Brasil com 19,8% de participação de mercado.
A carteira de crédito, em conceito ampliado que inclui
garantias prestadas e TVM privados, atingiu R$ 388,2
bilhões, crescimento de 20,8% em doze meses.

Inadimplência Pessoa Física(1)
(%)

Banco do Brasil

8,0

7,6

Carteira de Crédito

(1)

Média de Mercado

7,8

7,0

(R$ bilhões)

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Agronegócios

Exterior
328,1

321,3

20,9

18,7

18,4

71,0

65,6

67,1

365,1
19,4
74,6

5,8

5,7
4,8

23,0

3,3

75,7

113,1

95,1

101,1

148,7

157,5

163,7

176,4

Mar/10

Jun/10

Set/10

Dez/10

144,0

6,3

388,2

107,4

91,8

Dez/09

350,5

6,3

(1) Inclui carteira de crédito no país e no exterior, garantias prestadas e TVM privados.

O crescimento da carteira de crédito foi acompanhado da elevação da qualidade da carteira e da consequente queda na inadimplência. Conforme pode ser
percebido nos gráficos a seguir, o percentual de operações vencidas há mais de 90 dias mantém-se substancialmente melhor que aquele verificado no SFN.

2006

2007

2008

2009

2010

(1) Crédito Referencial para Taxa de Juros.
(2) Fonte: Banco Central do Brasil: Notas econômico-financeiras
para a imprensa

Inadimplência Pessoa Juridica(1)
(%)

Banco do Brasil

Média de Mercado

3,8

3,6

2,7
2,9
2,4

2,0

1,8

2,0

Inadimplência Total

1,8

1,7

(%)

Banco do Brasil

2006

Média de Mercado

3,7

2,5

2,7

3,3
3,0

3,2

2,4
2,3

2006
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2008

2009

2008

2009

2010

(1) Crédito Referencial para Taxa de Juros.
Fonte: Banco Central do Brasil – Notas econômico-financeiras
para a imprensa

4,4

3,2

2007

2010

Considerando a evolução da qualidade do risco no
BB, destaca-se o crescimento das operações de melhor
risco (AA-C).
2009

nômico e de negócios, o Banco do Brasil manteve a
prudência em relação ao saldo das provisões para risco
de crédito e ao percentual de cobertura da carteira. O
saldo das provisões encerrou o trimestre em R$ 17.315
milhões, o que proporciona cobertura de 212,1% das
operações vencidas há mais de 90 dias.

2010
91,6% Risco AA – C – %

93,7% Risco AA – C – %

8,4% D – H –%

6,3% D – H –%

Crédito para Pessoas Físicas
gri FS7

O crédito para pessoas físicas apresentou crescimento
acelerado em 2010, com um valor total de R$ 113,1 bilhões.
Este número significa uma participação relativa de 31,6%
da carteira total e um crescimento de 23,2% em relação a
2009. O crédito para as pessoas físicas tem alta relevância
social e econômica porque facilita o acesso ao consumo de
bens, produtos e serviços, gera renda e emprego e realimenta o crescimento da economia, numa espiral positiva
desejável pelo BB como agente de desenvolvimento social.

Não obstante a melhora nos índices de qualidade
da carteira e a perceptível melhora no ambiente eco-

Carteira de Crédito Pessoa Física
(R$ bilhões)

Crédito Consignado

Cartão de Crédito

113,1
3,0

Financiamento de Veículos

Cheque Especial

Demais

Crédito Imobiliário

1,5
9,4

2,6

11,9

91,8

(1)

2,4

23,3

21,2
27,4

48,8
0,1
7,6

32,0
24,0
2,1

2,8

9,9

0,9

2,3

3,8

11,0

3,0

2007

20,7

14,4
6,7

45,0

36,5
17,6

11,9

8,3

2006

2,5

2008

2009

2010

(1) Variação desde 2008.

Crédito Consignado
As operações de crédito consignado apresentaram crescimento de 23,2% no ano com saldo de R$ 45,0 bilhões
em 2010 . Estas operações constituem a principal linha de financiamento ao consumo no BB. O BB possui liderança
neste segmento de atuação com 32,7% de participação de mercado.
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Financiamento de Veículos
Entre as linhas de crédito mais relevantes do crédito para o consumo estão as operações de financiamento a veículos, que registraram expansão de 32,1%
sobre dezembro de 2009, com saldo de R$ 27,4 bilhões.
Com a parceria estabelecida com o Banco Votorantim,
o Banco do Brasil consolidou sua posição neste mercado, fechando 2010 com participação em 14,5%.

BB Crédito Veículo novo Ecoeficiente e FAT Taxista
gri EC2

Como medida para contribuir com a preservação do
meio ambiente e da sustentabilidade do planeta são oferecidas condições negociais diferenciadas para todos os
clientes no financiamento de veículos novos classificados como nota 5 no ranking “Nota Verde” do Ministério
do Meio Ambiente. Nesse sentido, o BB disponibiliza uma
linha de crédito específica para o financiamento de veículos para taxistas com taxas diferenciadas.

Quantidade
de Operações
Realizadas

Produto ou Serviço

Característica RSA

Fat Taxista

Financiamento de veículos automotores para taxistas
com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador –
FAT, com o propósito de renovar a frota de veículos,
favorecer a geração/manutenção de emprego e renda
e contribuir para o meio ambiente, na medida em que
a referida linha só permite financiar automóveis cujo
combustível seja de origem renovável.

CDC Veículo Ecoeficiente Financiamento de veículos automotores classificados
pelo Ministério do Meio Ambiente como "Nota 5" no
quesito ecoeficiência com taxas reduzidas, para clientes correntistas do BB.

Crédito Imobiliário
O Banco do Brasil atua no mercado de crédito imobiliário com recursos da poupança (Sistema Financeiro
da Habitação – SFH e Carteira Hipotecária – CH), com
recursos próprios e do FGTS. No mercado de financiamento às pessoas físicas, o Banco oferece linhas para
aquisição de imóveis novos ou usados e residenciais ou
comerciais. Para as empresas, disponibiliza linhas para
financiamento à produção de unidades residenciais e
comerciais. Além disso, a partir do estabelecimento de
parcerias com construtoras e imobiliárias o BB oferece linhas de crédito com taxas de juros competitivas e
melhores condições,com agilidade e eficiência.
Com uma carteira de R$ 3 bilhões, o Banco do Brasil atingiu no 2º semestre de 2010, de acordo com as
informações do Bacen, a 5ª posição no ranking das instituições que atuam nos financiamentos imobiliários.
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Total da Características dos Produtos
Carteira em
2010 (R$ mil) Ambientais
Sociais

1.582

33.657

X

112

2.696

X

X

Minha Casa Minha Vida
gri FS7

Desde 2009, o Banco do Brasil ingressou no Programa Minha Casa Minha Vida com o objetivo de auxiliar
no cumprimento da meta de 1 milhão de unidades financiadas ao amparo do Programa do Governo Federal. Do total proposto para o Programa, de 1 milhão de
residências, o Banco do Brasil pretende contribuir com
a oferta de crédito para 10% dessas moradias, financiando famílias com renda familiar bruta entre 3 a 10
salários mínimos a aquisição de imóveis prontos ou na
planta.
As linhas de crédito de Financiamento à Produção
para Pessoas Jurídicas garantem recursos necessários
para a conclusão dos empreendimentos ofertados no
mercado, dando segurança aos adquirentes dos imó-

veis e, caso seja de opção dos compradores, também há a possibilidade de financiar o imóvel no momento da compra, garantindo o preço do momento da transação e protegendo os compradores de possíveis variações de preço.
Produto ou Serviço

Quantidade
de Operações
Realizadas

Característica RSA

Crédito Imobiliário – Pro- Os empreendimentos financiados pelo Programa deverão:
grama Minha Casa Minha Vida(1)
1) Prever a inclusão de idosos e portadores de necessidades especiais.

Total da Características dos Produtos
Carteira em
2010 (R$ mil) Ambientais
Sociais

9

90.045

x

x

2) Normas e atitudes de prevenção ambiental, como
utilização de equipamentos e soluções, tais como:
energia solar, sensores de presença para uso de
energia com inteligência, coleta seletiva de lixo, medidores individuais de água e gás, captação e reuso
de água da chuva, janelas venezianas, lâmpadas fluorecentes compactas, etc.
3) Atender recomendações na execução das obras, tais
como:
a) minimizar os impactos da obra no meio ambiente;
b) aproveitar, passivamente, os recursos naturais do
ambiente local;
c) realizar a gestão e economia de água e energia na
construção;
d) promover o uso racional dos materiais de construção;
e) arborizar e estimular o plantio de árvores nos terrenos;
f) e
 stimular a coleta seletiva de lixo e o reaproveitamento do lixo seco;
g) promover discussões e difundir entre seus membros
conhecimentos sobre reaproveitamento de materiais, uso racional dos recursos naturais, medidas alternativas de baixo custo de aquecimento de água/
materiais degradáveis para construção/outros, riscos
decorrentes da não preservação ambiental e demais
questões pertinentes.
(1) Operações realizadas para fomento à produção.

Microcrédito
gri FS7

O Microcrédito é caracterizado por operações de
empréstimo de baixo valor, normalmente direcionado
ao público de baixa renda, que não tem acesso às linhas de crédito convencionais. A lei 10.735/03 regulamenta a concessão de crédito à população de menor
renda e dispõe sobre o direcionamento dos recursos
correspondentes a 2% dos depósitos à vista captados
pelas instituições financeiras para operações de microcrédito, a uma taxa de até 2% ao mês.
O Banco do Brasil é um dos principais agentes do
mercado de microfinanças no país, direcionando sua
atuação para o consumo. Os principais canais de distribuição dessas linhas de crédito são a rede de agências
do banco e os caixas eletrônicos, que juntos respondem por mais de 95% das operações contratadas.
No âmbito da Estratégia de DRS, foi lançada em feverei-

ro de 2009 o BB Microcrédito DRS, linha de financiamento
com valores situados entre R$ 200 e R$ 3 mil, taxa de juros
de 0,95% ao mês e prazo de até 60 meses para microempreendedores urbanos, como artesãos, artífices, bordadeiras, sapateiros, pequenas confecções, produtores de alimentos, feirantes e agente ambientais, entres outros. O BB
Microcrédito DRS é destinado exclusivamente às pessoas
físicas com limite de crédito aprovado pelo BB, financiando investimento e capital de giro. O valor total contratado,
em 2010, nessa modalidade foi de R$ 46 milhões.
A carteira de operações de microcrédito encerrou
2010 com R$ 1,1 bilhão, um crescimento de 66,7 % sobre o ano anterior e 1.197 mil contratos em carteira,
conforme resumido no quadro abaixo:
Total Microcrédito
Valor Contratado (R$)

2010
1.111.515.756,97

Operações Contratadas

957.054

Valor médio por contrato (R$)

1.342,27

Qtde. de Contratos em Carteira

1.196.824
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Quantidade
de Operações
Realizadas

Características dos
Total da
Produtos
Carteira em
2010 (R$ mil) Ambientais
Sociais

Produto ou Serviço

Característica RSA

Microcrédito

Linha de microcrédito disponível para correntistas com
renda mensal de até R$ 1 mil, além de aposentados e
pensionistas do INSS com benefício mensal no valor de
até dois salários mínimos.

939.126

1.056.419

X

BB Microcrédito DRS

Linha de linha de crédito que visa atender as necessidades de financiamento de microempreendedores urbanos. Com valores situados entre R$ 200 e R$ 3 mil, taxa
de juros de 1,0% ao mês e prazo de até 48 meses, a linha
representa uma importante ferramenta no impulso aos
negócios de empreendedores urbanos beneficiários de
Planos de Negócio DRS, possibilitando ao tomador uma
melhor adequação de seu fluxo financeiro.

17.928

61.363

X

Crédito para Empresas

Carteira de Crédito PJ por Finalidade (R$ bilhões)

Com uma ampla variedade de produtos e serviços,
o Banco do Brasil possui expertise no atendimento a
empresas brasileiras no país e no exterior. São diversas
opções de crédito e financiamentos para micro, pequenas, médias e grandes empresas.
A carteira de crédito pessoa jurídica encerrou o ano
com saldo de R$ 149,8 bilhões, crescimento de 19,5 %
em um ano. A carteira PJ representou 41,8% do total da
carteira de crédito do BB em 2010.

Ao se vislumbrar a abertura da carteira PJ por linha
de crédito, destaca-se a participação das operações
de investimento que representam 22,1% da carteira e
apresentaram crescimento de 31,3% no ano.
Carteira de Crédito PJ por Finalidade
(R$ bilhões)

Investimentos

Demais

Giro

Comercio Exterior

Carteira de Crédito Pessoa Jurídica
(R$ bilhões)(1)
MPE

149,8

Médias e grandes

51,9
125,3
50,9
97,2

65,5
51,9

34,9

24,6

2006

40,9

2007

62,3

Relatório Anual 2010

30,1

39,1

2006

2007

3,5
14,1

97,2

6,0
12,6

33,0

2,7
15,5

25,2

19,2
99,1
81,6
59,8

2008

2009

2010

2008

Crédito para Empresas Médias, Grandes e Corporate

80,4

2009

(1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC.
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2,1
10,1
9,6

2,2
10,9
13,4

125,3

98,9

18,3
33,6

44,9

65,5

149,8

2010

O Banco do Brasil possui inúmeras soluções de financiamento, na medida certa para os segmentos de
média e grandes empresas e Empresas Corporate. Em
2010, estes segmentos apresentaram o crescimento
expressivo na carteira de crédito do Banco do Brasil,
com destaque para a expansão das carteiras de Capital
de Giro, investimentos e crédito para a agroindústria.
Com o objetivo de reforçar o relacionamento com
médias e grandes empresas e apoiar o seu crescimento
no Brasil e no exterior, o Pilar Atacado do Banco do Brasil
está sendo reorganizado, passando pelo aperfeiçoamento do modelo de segmentação do atendimento e inves-

timentos na qualificação de pessoal, expansão da rede de agências e aumento da capacidade de entrega de operações
financeiras estruturadas, inclusive para financiar necessidades dos clientes em mercados externos.

Operações de Investimento e Repasses
gri EC4

Em 2010 o BB acumulou desembolsos para investimentos na ordem de R$ 23,4 bilhões.
Além disso, manteve-se como o banco líder em repasses globais do sistema BNDES/Finame, com desembolso
de R$ 18,2 bilhões, posição acumulada em 2010. Com esse desempenho o BB deteve 19,4% de participação do total
e é o primeiro banco no ranking de repasses do BNDES.
Crédito para Investimento
(R$ bilhões)

Desembolso Acumulado(1)
• Média Mensal – R$ 1,9 bilhões
22,1

23,4

19,6
18,0
16,2
13,1
10,7
8,0
6,1
4,5
1,4

jan/10

2,8

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

(1) Inclui BNDES Exim

Negócios em Cadeia de Valor
Mantendo seu foco em negócios para incremento de negócios em cadeia de valor, o Banco do Brasil formalizou, durante o ano, convênios com empresas âncoras de diversos segmentos. Merecem destaque a revitalização do convênio para
financiar os fornecedores da Companhia Vale do Rio Doce, no
valor de R$ 150 milhões, microdistribuidores Nestlé, no valor
de R$ 15 milhões, que visa ampliar a participação da empresa
no segmentos C e D, com forte apelo de sustentabilidade.
De igual modo, foi dado prosseguimento à implementação do convênio com a Petrobras Biocombustível – Pbio,
firmado em 2009. Ainda com foco na sustentabilidade, foi

firmado convênio para apoio ao plantio de florestas comerciais, com a Suzano Papel e Celulose, em projetos com pequenos agricultores nos estados do Piauí e Maranhão, no
valor global de R$ 25 milhões.
Também foram realizados convênios com as Federações
Comerciais e Industriais do Estado de São Paulo, como uma
forma de melhorar o acesso ao crédito dos seus associados,
a partir da divulgação das linhas de apoio financeiro existentes e consultorias, em especial no comércio exterior.
Além disso, iniciou-se o projeto piloto que permitirá a
participação do Banco no financiamento da cadeia de valor
do Pré-sal, no programa denominado “Progredir”, que pretende democratizar o acesso ao crédito, a custos compatíveis, dos fornecedores da Petrobrás S.A.
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Crédito Responsável
gri FS2 | FS3 | FS4 | FS9 | FS10
Na concessão de crédito é observado, além dos critérios
e normas definidos pelo Banco e pelas autoridades financeiras, o cumprimento de requisitos sociais e ambientais como
os contidos nos Princípios do Equador, no Protocolo Verde
e no Pacto Global, regras as quais o Banco voluntariamente aderiu. O BB também verifica a relação do Ministério do
Trabalho e Emprego que identifica empresas que submetem seus empregados a formas degradantes de trabalho ou

trabalho escravo, não concedendo crédito nesses casos. O
Banco também não concede créditos a empresas envolvidas
com trabalho infantil e exploração sexual de menores.
O Banco do Brasil adota critérios socioambientais na
avaliação do estudo de limite de crédito a empresas com Receita Operacional Líquida atual ou projetada superior a R$
50 milhões, a projetos de investimento com valor financiado
pelo BB igual ou superior a R$ 2,5 milhões e em todos os financiamentos na modalidade project finance.
Em 2010, o BB analisou 3 projetos à luz dos Princípios do
Equador no montante de R$ 955 milhões, que equivalem a
0,63% da carteira de crédito às empresas.

Princípios do Equador
Nº de
Projetos Financiados

Valor dos
Projetos (R$ mil)

Valor Financiado
Setores das Empresas Financiadas
pelo BB (R$ mil)

2009

4

27.371.517

2.134.000 Elétrico (UHEs) e Produção de Etanol

2010

3

5.351.000

Os projetos financiados são avaliados e monitorados de
acordo com a dinâmica do empreendimento, por uma consultoria externa especializada, contratada de modo a garantir o
atendimento da legislação socioambiental vigente, bem como
o atendimento a todas as diretrizes constantes dos Princípios do
Equador.
Os projetos são categorizados conforme os riscos de impacto socioambiental aos quais estão sujeitos, podendo variar em
uma escala de alto, médio ou baixo. Para cada empreendimento
é elaborado um plano de ação que auxilia a gestão do projeto,
visando o atendimento dos padrões de desempenho estabelecidos pela IFC (Internacional Finance Corporation). A concessão do
crédito, independente do risco apontado, só é efetivada quando
do cumprimento de todas as recomendações.
As exigências contratuais são monitoradas na implantação
de projetos de investimento. É exigida a apresentação das licenças ambientais (prévia, instalação e implantação) e relatórios
socioambientais, de acordo com o estágio em que se encontra
o empreendimento. A frequência de monitoramento é realizada
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955.000 Concessionárias de Rodovias

de acordo com a validade da licença, definido pelo órgão ambiental e caso seja constatada não conformidade é feita comunicação formal às áreas negociais.
A avaliação da sustentabilidade segue o critério internacional do triple bottom line, que avalia de forma integrada dimensões econômico-financeiras, sociais e ambientais das empresas.
A iniciativa integra o plano de ação da Agenda 21 do BB e torna
ainda mais transparentes os processos internos de analise socioambiental adotados pelo Banco, que tem como meta em sua
estratégia corporativa adotar padrões de governança que sejam
referências para o mercado.
gri FS5
Em 2010, o Banco realizou pela primeira vez um painel com
stakeholders para discutir e avaliar práticas de responsabilidade
socioambiental adotados em análises de crédito. Organizações
não-governamentais, empresas clientes, funcionários e representantes do setor público foram convidados a participar dos estudos para aperfeiçoar as metodologias de análise sustentável
hoje em uso no Banco.

Micro e Pequenas Empresas (MPE)
gri ec4

O Banco do Brasil possui uma base de mais de 2
milhões de clientes MPE e tem desenvolvido soluções

para o melhor atendimento a este segmento.
O saldo da carteira de crédito para as MPE encerrou
dezembro em R$ 50,9 bilhões. Destaque para as operações de capital de giro que ao final de dezembro de
2010 somavam R$ 37,0 bilhões, crescimento de 18,5%
em relação a 2009.

Produtos de Crédito de MPE – (R$ bilhões)
Dez/06

Giro
Investimento
Comércio Exterior
BNC
Total

12,9
5,0
0,5
18,3

Destaque especial para as seguintes linhas de investimento e atuações perante as micro e pequenas
empresas:
•C
 artão BNDES, produto em que o BB tem liderança
total (valores desembolsados, quantidade de cartões

Dez/07

Dez/08

16,9
6,4
1,3
24,6

Dez/09

23,6
9,3
2,0
34,9

31,3
11,5
0,6
1,6
44,9

Dez/10

37,0
13,1
0,7
50,9

e quantidade de transações), alcançou ao final de
dezembro R$ 5,3 bilhões de desembolso acumulado
desde o início da sua comercialização, representando
incremento de R$ 2,9 bilhões nos últimos 12 meses,
com 66,0% dos cartões emitidos no mercado.

Desembolso Acumulado
(R$ bilhões)

3,0

Líder em desembolso, quantidade de operações e cartões emitidos
• Média Mensal – R$ 250 milhões

2,8
2,5
2,2
1,9
1,5
1,3

1,0
0,8
0,5
0,1

jan/10

0,3

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

• Proger Urbano Empresarial, principal linha de crédito de investimentos para as empresas do segmento
MPE, apresentou saldo de R$ 4,6 bilhões;
• As operações do Finame realizadas com micro e pequenas empresas atingiram o saldo de R$ 2,6 bilhões
em dezembro de 2010;
• BB Giro APL, linha de crédito exclusiva oferecida em
condições diferenciadas às empresas participantes
de Arranjos Produtivos Locais (APL), com R$ 2,0 bilhões disponibilizados.
Os APL, Arranjos Produtivos Locais, complementam
a Estratégia DRS do BB para fortalecer a atuação em cadeias de valor, cooperativismo e associativismo por meio
da geração de trabalho e renda e são de grande importância no atendimento a MPE. Em 2010 o BB apoiou 192

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

APL, prestando atendimento a 19,9 mil empreendimentos e beneficiando cerca de 6.000 empresas.
Nas operações de capital de giro com micro e pequenas empresas, o Banco do Brasil utilizou amplamente
o Fundo de Garantia de Operações (FGO) como forma
de mitigar os riscos de crédito das operações e ampliar
o volume da carteira. O Fundo de Garantia de Operações (FGO) é um mecanismo que complementa em até
80,0% as garantias exigidas das pessoas jurídicas em
empréstimos e financiamentos bancários e amplia a
oferta de crédito às empresas, em especial às de micro
e pequeno portes, com taxas ainda mais competitivas.
Ao final de 2010, havia 353,6 mil operações contratadas com cobertura do FGO, totalizando o saldo aplicado de R$ 7,0 bilhões que representam cerca de 14%
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da carteira de MPE. As operações garantidas por esse
Fundo representam cerca de 24,7% dos desembolsos
observados nas linhas que admitem a vinculação dessa garantia.
Operações Contratadas com Cobertura do FGO
Saldo das Operações (R$ bilhões)
Milhares de Operações

353,6
243,0

290,1

180,7
102,3

7,0

5,6
5,1
3,5
2,4

dez/09

mar/10

jun/10

set/10

dez/10

Ao longo de 2010, o Banco do Brasil também apoiou
as micro e pequenas empresas instaladas em municípios atingidos por enchentes, notadamente nos estados de Pernambuco e Alagoas, por meio de ações emergenciais que permitiram a prorrogação das parcelas dos

empréstimos contratados junto ao BB, sem ônus para
as empresas. Nesse contexto, o BB ainda remodelou a
linha de crédito destinada à renegociação de dívidas de
micro e pequenas empresas, alongando prazos e reduzindo as taxas de juros, com o intuito de apoiar aquelas
afetadas pela crise financeira internacional.
O Banco do Brasil é o banco que mais apoia as micro
e pequenas empresas no país e para manter esta posição busca a inovação e automação para desenvolver
e disponibilizar seus produtos e serviços. Um exemplo
dessa postura é o Gerenciador Financeiro, o canal de
autoatendimento e de interatividade das MPE empresas na internet (internet banking) e no celular (mobile
banking), que oferece serviços e acesso on-line às transações bancárias, tornando mais simples, cômodas e
seguras as operações do dia a dia. Em 2010, o número
de micro e pequenas empresas que utilizaram regularmente o Gerenciador Financeiro para realizar transações bancárias e financeiras passou de 600 mil.

Produtos com Características Socioambientais
O segmento de micro e pequenas empresas possui
grande capacidade de geração de renda e empregos.
Com foco no apoio a este segmento, o BB disponibiliza
a baixo custo, financiamento para capital de giro entre outros produtos e serviços.
Quantidade
de Operações
Realizadas

Características dos
Total da
Produtos
Carteira em
2010 (R$ mil) Ambientais
Sociais

Produto ou Serviço

Característica RSA

BB Giro Rápido

Empréstimo pré-aprovado para atendimento às necessidades de capital de giro das micro e pequenas
empresas, composto por duas modalidade de crédito
- Cheque Especial e Crédito Fixo Reutilizável. O produto agrega valor social por disponibilizar diferenciais
mercadológicos às micro e pequenas empresas. Dentre eles, podemos citar o financiamento das compras
realizadas por cartão de crédito empresarial, ou seja,
a adoção da taxa de juros do produto BB Giro Rápido
em substituição à taxa de juros do cartão de crédito.
Em 2010, o produto passou a compor a cesta ofertada
aos microempreendedores Individuais, ampliando a
abrangência social dessa linha de crédito.

139.342

6.058

X

BB Giro APL

Empréstimo para fazer frente às necessidades de capital de giro das micro e pequenas empresas integrantes
de Arranjos Produtivos Locais – APL. A atuação do BB
em APL tem o objetivo de melhorar o relacionamento
com o segmento de micro e pequenas empresas, por
meio da participação ativa nos Arranjos, em parceria
com as demais instituições, para mapear as necessidades das empresas e ofertar soluções financeiras
adequadas, considerando a sustentabilidade dos
empreendimentos e as características específicas de
cada Arranjo.

2.091

94

X
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Produto ou Serviço

Quantidade
de Operações
Realizadas

Característica RSA

BB Capital de Giro Mix Empréstimo para fazer frente às necessidades de capiPasep
tal de giro das micro e pequenas empresas. Em 2009,
foi disponibilizada a contratação de BB Capital de Giro
Mix Pasep com a vinculação da garantia do Fundo Garantidor de Operações – FGO, que facilitou o acesso ao
crédito por micro e pequenas empresas, uma vez que a
apresentação de garantias constitui uma das principais
barreiras na contratação de empréstimos, e possibilitou
a redução dos encargos financeiros.
FAT Giro Setorial

Em 2010, a linha FAT Giro Setorial teve como objetivo
proporcionar a geração de emprego e renda mediante
apoio financeiro às empresas que atuam nos segmento de bares e restaurantes devidamente cadastrados
no Ministério do Turismo, setor intensivo em mão de
obra e com dispersão geográfica abrangendo todos os
pontos do país.

Proger Urbano Investi- Instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego e
mento
pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (CODEFAT) no início de 1994, o PROGER
tem por finalidade a promoção de ações voltadas à
geração de empregos e renda, mediante concessão de
linhas especiais de crédito a setores que usualmente
têm pouco ou nenhum acesso ao sistema financeiro,
tais como pequenas e microempresas, cooperativas,
formas associativas de produção e iniciativas de produção própria da economia informal.

Crédito para o Agronegócio
gri fs3

O Agronegócio é um dos principais setores da economia brasileira, tendo fundamental importância
para o crescimento do país. O Banco do Brasil, no seu
papel de agente de políticas públicas, representa um
elo entre o Governo e o produtor rural, atuando como
o maior financiador do agronegócio brasileiro em todos os segmentos e etapas da cadeia produtiva, do pequeno produtor às grandes empresas agroindustriais.
Vale ressaltar que ao financiar atividades agropecuárias o BB observa as regulamentações ambientais
federal e estaduais vigentes, exigindo a apresentação
de documentos que comprovem a regularidade do
produtor referente ao licenciamento ambiental, outorga de uso d'água e averbação de reserva legal. Os
documentos comprobatórios devem ser mantidos nos
dossiês dos proponentes, para verificação e monitoramento da área de controles internos do Banco e de
órgãos de supervisão bancária.

Características dos
Total da
Produtos
Carteira em
2010 (R$ mil) Ambientais
Sociais

147.741

3.617

X

950

91

X

23.317

4.586

X

Previamente à contratação das operações de crédito rural são observadas exigências de regularidade
ambiental e social do cliente e do empreendimento
financiado. O público-alvo do crédito rural realiza operações de investimento, custeio e comercialização. Os
financiamentos de custeio e comercialização são operações de curto prazo, que, em geral, acontecem pelo
menos uma vez a cada ano-safra. Essa característica
proporciona monitoramento periódico do cliente e de
sua atividade. As operações de crédito rural estão sujeitas à fiscalização in loco, ocasião em que são verificados aspectos relacionados à: correta aplicação do
crédito, situação das garantias, do empreendimento
e da gestão do cliente. O resultado da fiscalização é
informado em relatório padronizado, enviado à agência condutora da operação. O procedimento, em casos
de não conformidades, tem início com notificação ao
cliente e solicitação de regularização, podendo ensejar
a liquidação antecipada da operação, conforme previsto em cláusula contida no instrumento de crédito.
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Em 2010 o Banco do Brasil manteve-se como o principal parceiro do agronegócio brasileiro. A carteira de
agronegócios encerrou o ano com saldo de R$ 75,0 bilhões em operações de crédito rural e agroindustrial, o
que representa um incremento de 12,9% em relação ao
mesmo período do ano passado e market share de 61%.

Carteira de Crédito de Agronegócio por Região
gri fs6
Região Participação
40,0% Sudeste

Carteira de Crédito de Agronegócios

(1)

33,3% Sul

(R$ bilhões)

18,8% Centro-Oeste

Pessoa Jurídica
63,7
51,9
45,1

5,3% Nordeste

75,0

Pessoa Física

18,5

2,6% Norte

66,4
26,1
19,2

11,7

8,5

36,6

2006

40,2

2007

45,2

2008

47,3

48,9

2009

2010

(1) A partir de 2009 inclui a carteira do BNC.

Carteira de Crédito de Agronegócios: por Finalidade,
Região e Porte do Cliente
Carteira de crédito de Agronegócio por Finalidade
38,1% Custeio
35,0% Investimento
26,9% Comercialização
0,1% Demais

Carteira de Crédito de Agronegócio por Porte do Cliente
(R$ bilhões)

Segmento
Mini

Pequeno

Médio e Grande
Cooperativas
BNC

Total

Dez/09

Dez/10

10,7

16,2

11,3

41,0
2,8

0,8

66,4

5,3

50,3
3,2

-

75,0

Mitigação de riscos
gri fs8

Na contratação de operações de crédito rural destacam-se a utilização de mecanismos de mitigação de
risco – intempéries e preços. Ao final de 2010, 55,1% das
operações de custeio agrícola estavam cobertas com seguro de produção (seguro agrícola ou proagro) e 6,1%
cobertas por seguro de preço (contratos de opções).

Crédito rural com Foco Socioambiental
Para incentivar boas práticas a produtores rurais, o BB
oferece uma série de linhas de crédito com foco socioambiental para as atividades agropecuárias, florestamento e
reflorestamento, agroecologia, produção orgânica, recupe-
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ração de áreas degradadas, de redução e absorção de gases
de efeito estufa e de projetos de baixo carbono, amparados
pelo Programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), em
implementação, tais como BNDES Produsa, FCO Pronatureza,
BNDES Propflora, Pronaf Florestal, Pronaf Agroecologia, Pronaf ECO. Em 2010 o volume contratado nestas linhas foi de
R$ 195,6 milhões.

Produtos com Características Socioambientais
gri EC4 | FS7 | FS8

Produto ou Serviço

Característica RSA

Características dos
Quantidade
Total da
Produtos
de Operações Carteira em
Realizadas 2010 (R$ mil) Ambientais Sociais

BB Florestal – FCO Prona- FCO Pronatureza:
tureza
a) incentivar projetos que visem à conservação e à proteção do meio
ambiente, à recuperação de áreas degradadas ou alteradas e ao desenvolvimento de atividades sustentáveis;
b) apoiar a adaptação dos processos produtivos a tecnologias apropriadas às condições ambientais da região;
c) incentivar a recuperação da área de reserva legal, matas ciliares e de
preservação ambiental;
d) propiciar condições para expansão da atividade orgânica;
e) incentivar a implantação de empreendimentos florestais, com foco
na geração de empregos e renda;
f) apoiar, também, a viabilização de projetos que contemplem sequestro de carbono e redução de emissão de gases de efeito estufa.
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293.220

X

BB Florestal – BNDES Pro- I. C
 ontribuir para a redução do déficit existente no plantio de árpflora
vores utilizadas como matérias-primas pelas indústrias, principalmente a indústria moveleira;
II. I ncrementar a diversificação das atividades produtivas no meio
rural;
III. G
 erar emprego e renda de forma descentralizada;
IV. Alavancar o desenvolvimento tecnológico e comercial do setor,
assim como a arrecadação tributária;
a) sociais: fixar o homem no meio rural e reduzir a sua migração para as cidades, por meio da viabilização econômica de
pequenas médias propriedades;
b) ambientais: contribuir para a preservação das florestas nativas e ecossitemas remanescentes.

195

97.449

X

BB Florestal – Pronaf Flo- Investimentos em projetos que preencham os requisitos definirestal
dos pela Secretaria da Agricultura Familiar/MDA, para:

489

62.522

X

a) sistemas agroflorestais;
b) exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de
manejo e manejo florestal, incluindo-se os custos relativos à
implantação e manutenção do empreendimento;
c) recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas, para
cumprimento da legislação ambiental;
d) enriquecimento de áreas que já apresentam cobertura florestal
diversificada, com o plantio de uma ou mais espécies florestais,
nativas do bioma.
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Produto ou Serviço

Característica RSA

BNDES Produsa

O Programa de Estímulo à Produção Agropecuária SustentávelProdusa, é uma linha de crédito fixo, com recursos do BNDES, que
incorporou o antigo Programa de Integração Lavoura-Pecuária –
Prolapec e os itens do Programa de Modernização da Agricultura
e Conservação de Recursos Naturais – Moderagro relacionados à
correção e conservação de solos, recuperação de pastagens, ações
de adequação e preservação ambiental.

Características dos
Quantidade
Total da
Produtos
de Operações Carteira em
Realizadas 2010 (R$ mil) Ambientais Sociais
706

173.175

X

723.499

17.680.585

X

373

727.407

a) disseminar o conceito de agronegócio responsável e sustentável, agregando características de eficiência, de boas práticas de
produção, responsabilidade social e de preservação ambiental;
b) estimular ações de sustentabilidade ambiental no âmbito do
agronegócio;
c) estimular a recuperação de áreas produtivas degradadas, inclusive pastagens, para o aumento da produtividade agropecuária
em bases sustentáveis;
d) apoiar ações de regularização das propriedades rurais frente à
legislação ambiental (reserva legal, áreas de preservação permanente, tratamento de dejetos e resíduos, entre outros);
e) diminuir a pressão por desmatamento em novas áreas, visando a
ampliação da atividade agropecuária em áreas degradadas e que
estejam sob processo de recuperação;
f) assegurar condições para o uso racional e sustentável das áreas
agrícolas e de pastagens, reduzindo problemas ambientais;
g) intensificar o apoio à implementação de sistemas produtivos sustentáveis, como o sistema orgânico de produção agropecuária.
Pronaf

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
Pronaf, criado em 1995 pelo Governo Federal, destina-se ao apoio
financeiro das atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho da família produtora rural.
Tem como objetivo fortalecer atividades do agricultor familiar,
integrá-lo à cadeia do agronegócio, aumentar sua renda e agregar valor ao produto e à propriedade, mediante a:
a) profissionalização dos produtores e familiares;
b) modernização do sistema produtivo;
c) valorização do produtor rural familiar.

BNDES/Moderagro

O Programa de Modernização da Agricultura e Conservação de Recursos Naturais – Moderagro é uma linha de crédito fixo, destinada
a investimentos agropecuários com recursos do BNDES.
a) apoiar o desenvolvimento da produção de espécies de frutas com
potencial mercadológico interno e externo, especialmente no âmbito do Programa de Produção Integrada de Frutas (PIF Brasil), assim como beneficiamento, industrialização, padronização e demais
investimentos necessários às melhorias do padrão de qualidade e
das condições de comercialização de produtos frutícolas (Moderagro Fruta);
b) fomentar os setores da apicultura, aquicultura, avicultura,
cunicultura, chinchilocultura, floricultura, horticultura, pesca,
ovinocaprinocultura, ranicultura, sericicultura, suinocultura
e a defesa animal, particularmente o Programa Nacional de
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) e
a implementação de sistemas de rastreabilidade bovina e bubalina (Moderagro Desenvolvimento e Defesa Animal), além de
projetos de adequação sanitária ou ambiental, relacionados às
atividades constantes das finalidades deste Programa.

Ourocard Agronegócio
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Permite aos seus portadores que acessem suas linhas de crédito
rural (custeio e investimento) previamente contratadas. O pagamento é feito diretamente ao fornecedor conveniado de forma
que garante a correta aplicação do recurso.

110.000
cartões
emitidos

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
gri FS7 | EC4
financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), uma iniciativa do Governo Federal
que tem por objetivo estimular o desenvolvimento dos agricultores familiares e viabilizar a concessão de créditos com
taxas e prazos adequados.
A grande contribuição do BB para o Pronaf é o uso de
toda a sua tradição, capacidade operacional e conhecimento
bancário em crédito rural para a construção de soluções de
crédito automatizadas e massificadas, possibilitando a contratação de mais de um milhão de operações por ano, R$ 5
bilhões de créditos concedidos.

Mudar a realidade social e econômica do pequeno produtor rural, inserindo-o em um contexto de maior uso de
tecnologia e de melhor gestão financeira e comercial é um
grande desafio para qualquer país, e o Brasil vem dando conta
disso por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – Pronaf. Este programa propicia financiamentos com prazo e taxas adequadas ao produtor, em um
ambiente de proteção contra os riscos climáticos e de comercialização com incentivo ao associativismo e ao uso da assistência técnica.
Como executor de políticas públicas com perfil de desenvolvimento sustentável, o Banco do Brasil é o principal agente

Os gráficos abaixo demonstram a expressiva evolução da participação do BB no Pronaf:
Contratações – Ano Safra
(R$ bilhões)

8,4
7,6
6,0

5,6

5,1
4,2
3,4
2,1

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Saldo de Carteira – Ano
(R$ bilhões)

17,1
15,6
14,0
11,9
10,2
8,0
6,1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nossos Negócios

167

O Banco do Comércio Exterior
O Banco do Brasil reafirmou em 2010 a tradição de
principal parceiro do comércio exterior brasileiro. Sua
participação no mercado de câmbio de exportação atingiu a marca de 31%, com volumes de negócios de US$ 57,1
bilhões. No câmbio de importação, a participação do BB
chegou a 24%, com volume negociado de US$ 42,7 bilhões.
A liderança do Banco consolida-se também no financiamento ao comércio exterior. As operações de
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e
Cambiais Entregues (ACE) encerraram o ano com desembolsos de US$ 12,6 bilhões, o que representa uma
participação no mercado de 33,6%. No caso do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), os
desembolsos na modalidade Financiamento foram de
US$ 432,5 milhões, que é a melhor marca dos últimos
cinco anos. As linhas voltadas para as importações
chegaram a US$ 4,3 bilhões, mantendo o BB como líder de mercado.
A assistência do Banco a seus clientes vai além das
operações financeiras. O BB oferece também o Brasil
Web Trade (BWT), um ambiente eletrônico de negócios que permite às empresas realizar todos os passos
da exportação. Funciona como um canal interativo de
compra e venda, que simplifica e dinamiza as negociações entre exportadores brasileiros e importadores em
todo o mundo, com rapidez e segurança.

Prestação de Serviços para o
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
O Banco do Brasil também exerce um conjunto de atividades voltadas para a operacionalização das exportações
e importações brasileiras, delegadas pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Entre os serviços disponíveis, destacam-se a emissão ou anuência de Certificado
de Origem Form A, Licença de Importação e Drawback.
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Os serviços on-line de câmbio e comércio exterior
também continuaram apresentando recordes. O percentual dos contratos de câmbio de exportação realizados pela internet foi de 66,5%. No caso da importação, 44,2% dos contratos de câmbio foram efetivados
via web. Do total de contratos, 47,9% foram realizados
por meio de assinatura digital. Essas iniciativas se alinham às diretrizes de sustentabilidade do Banco, já
que significam redução do tempo de atendimento, de
consumo de material e energia, além de representar
mais segurança e agilidade para o cliente.
Além disso, o Banco auxilia as empresas de qualquer porte em seus primeiros passos no mercado externo, por meio dos serviços de Consultoria e de Capacitação em Negócios Internacionais. Em 2010, o BB
treinou mais de 19 mil pessoas em todo o país na área
de comércio exterior.
Os principais produtos de crédito do Banco do Brasil
para o segmento são: Adiantamento sobre Contrato de
Câmbio (ACC) e Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE); ACC Indireto; BB Capital de Giro Exportação;
Programa de Financiamento às Exportações (Proex); BNDES-Exim; Capital de Giro Externo (Working Capital); Empréstimo Financeiro Direto; Overdraft; Pré-pagamento;
Proger Exportação; Leasing Internacional; Financiamentos à Importação (Finimp); e Desconto à Forfait.

Disseminação da Cultura Exportadora
Além de participar de todas as edições de 2010 dos
Encontros de Comércio Exterior (Encomex) promovidos
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o Banco do Brasil deu continuidade às
Jornadas de Comércio Exterior. O projeto, cujo objetivo é
impulsionar a inserção de empresas brasileiras no mercado internacional – especialmente as de menor porte – percorreu este ano 13 estados, num total de 19 eventos, nos
quais estiveram presentes mais de dois mil participantes.

Captações de Mercado
O Banco do Brasil, líder no mercado de depósitos, registrou R$ 519,0 bilhões em captações no ano de 2010, 4,1% de crescimento frente ao exercício anterior, o que reflete a confiança dos clientes no BB. Destaque para os depósitos em poupança
que cresceram 17,9% no ano.'
Nas captações externas, destaque para as emissões de títulos com prazo de 5 e 10 anos por meio do programa Global Medium Term Notes (GMTN), realizadas nos meses de janeiro e abril que atraíram US$ 1,45 bilhão. Em outubro o Banco do Brasil concluiu a captação de US$ 660 milhões em papéis de 10 anos, dos quais
US$ 650 milhões foram considerados elegíveis como capital de nível II pelo Banco Central, na categoria de dívida subordinada, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 21 pontos-base no índice de Basileia do BB, se comparado a
setembro de 2010.
Ao final de 2010, o saldo das captações externas alcançou US$ 25,3 bilhões, variação de US$ 3,7 bilhões ou 16,9% em
relação a 2009.
Captações no Exterior – (R$ bilhões)(1)

Captações – (R$ bilhões)(1)
Depósito à Vista
Depóstio de Poupança
Captação de Mercado Aberto

11,8

Depósito a Prazo
Demais

5,2
40,1
36,7
49,3

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Emissões

19,4

Interbancários

56,5

63,5

75,7

89,3

260,6

51,9

5,6
51,3

55,0

45,8

85,5

2006

2007

142,2

149,6

2008

17,6

12,4
2,6
2,0

91,1

72,3

76,9

160,8

193,5

2009

(1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC.

204,7

3,8
1,7
2,3

2010

25,3
1,8
2,1

21,7

362,0
14,3

208,1

498,4

Compromissadas
519,0

2007

3,4
2,0
6,8
2,2
3,3

2008

2,6
5,1

2,0
6,3

7,6

4,6
8,8

6,2

2009

2010

(1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC.

Bancos doadores em captações interbancárias:
78 (2009) e 91 (2010)
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Administração e Captação de Fundos e
Programas Governamentais
gri EC4

Fundo Constitucional de Financiamento do CentroOeste (FCO)
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) é uma iniciativa do Ministério da Integração Nacional com o objetivo de contribuir para o

desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste, mediante financiamentos direcionados às
atividades produtivas, voltados aos setores econômicos industrial, agroindustrial, agropecuário, mineral,
turístico, comercial e de serviços.
Em 2010, o BB financiou R$ 4,3 bilhões em 75 mil
operações com recursos do FCO e atendeu a 466 municípios da região. Esse número representa incremento
de 33,6% em relação ao ano anterior e é o maior volume contratado em um exercício desde a criação do
Fundo. Destaca-se o fato de que 51,4% desse total beneficiaram tomadores de micro/mini e pequeno porte.

FCO – Desembolso Acumulado – (R$ bilhões)
Maior volume anual contratado desde a criação
• Média Mensal – R$ 269 milhões
3,1

3,2

2,8
2,5
2,3

1,4

1,6

1,7

1,1
0,8
0,5
0,1

jan/10

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

Fundo Garantidor de Parcerias Público Privadas (FGP)

O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é um fundo especial, de natureza contábil-financeira, vinculado
ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), destinado
ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do
Abono Salarial e ao financiamento de Programas de
Desenvolvimento Econômico.

O Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas
(FGP) tem a finalidade de garantir o pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos
federais em virtude de formalização de projetos de Parcerias Público-Privadas, respondendo por suas obrigações
com os bens e direitos integrantes do seu patrimônio.
O Banco do Brasil administra o Fundo Garantidor
de Parcerias Público-Privadas – FGP, que tem por objetivo prestar garantia para estruturação de PPPs no
âmbito federal. Ao final de 2010, o patrimônio desse
fundo era de R$ 349,9 milhões.
Ao final de 2010, a carteira de operações de crédito
com estados e municípios atingiu a marca de R$ 3,132
bilhões, o que representa um crescimento de 47% em
relação ao final do exercício anterior. As operações contratadas têm origem em linhas de crédito específicas
para estados e municípios, voltadas, entre outros, para
investimentos em áreas de significativa relevância social, tais como obras de infraestrutura e aquisição de
ônibus escolares para a rede pública de ensino.

Fundo de Garantia de Operações – FGO
Em 2010, o Fundo de Garantia de Operações – FGO
se consolidou como instrumento de significativa importância para garantir o crédito para pessoas jurídicas,
especialmente para as micro e pequenas empresas.
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Cartões

Uso Seguro dos Cartões

Em 2010, o Banco do Brasil ganhou participação no
mercado de cartões, com crescimento em seu faturamento. Com 88,3 milhões de plásticos emitidos, um
incremento de 1,2% sobre 2009, somado a um amplo
portfólio de modalidades de cartões e bandeiras, o Banco do Brasil oferece a seus clientes uma plataforma moderna e personalizada de cartões multifuncionais que,
ao agregar a tecnologia de chip, oferecem um amplo
conjunto de funcionalidades e segurança.
Cartões
111,2

Faturamento de Cartões (R$ bilhões)
Total de Cartões Emitidos

88,6
66,2

50,1

87,3

37,9

88,3

78,0

55,8

2007

2008

O Banco do Brasil utiliza os canais de comunicação
com o cliente para orientação e reforço positivo sobre
segurança no uso dos cartões: mensagens em fatura,
orientações constantes nas "cartas-berços", no adesivo colocado sobre o anverso dos plásticos, bem como
rotinas da Central de Atendimento ao cliente e mensagens nos Terminais de Autoatendimento.
Em 2010, o site de cartões na internet (bb.com.br)
passou a apresentar links para dicas de uso de cartões da Abecs-Associação Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços ("Cartão – a dica é saber
usar"), e para a área de educação financeira do Banco.

Educação Financeira
gri PR3

68,6

2006

gri PR3

2009

2010

Coerente com sua política de responsabilidade social, o Banco do Brasil, em parceria com a Visa, apresentou a peça “Teatro Finanças Práticas” para alunos da
rede pública de São Paulo. Foram dez apresentações no
Centro Cultural Banco do Brasil com sessões exclusivas
para 1500 alunos da rede pública, com idade entre 11
e 16 anos. O objetivo foi mostrar conceitos básicos de
finanças pessoais a esse público.

Arredonde sua Conta
O Banco do Brasil, em parceria com o Instituto Terra, lançou um programa que promove a recuperação da Mata Atlântica por
meio do Programa “Arredonde sua Conta”. Com ele os clientes Ourocard do Banco do Brasil podem arredondar os centavos da fatura mensal de seu cartão de crédito, no valor máximo de 99 centavos, para serem doados à ONG.
Os valores doados pelos clientes BB ao Instituto Terra são destinados a projetos de restauração ecossistêmica, incentivo ao
desenvolvimento rural sustentável, pesquisa científica e educação ambiental.

Produtos com Características Socioambientais
Produto ou Serviço Característica RSA
Ourocard
Empreendedor

Cartão de crédito específico para atender a Microempreeendedores Individuais (MEI), isento de anuidade e com remessa
do cartão para o endereço informado pelo portador. Tem como
objetivo alavancar o crédito nesse segmento, facilitar sua bancarização e movimentação de recursos financeiros.

Quantidade
de cartões
emitidos
891

Participação Características dos Produtos
no total Ambientais
Sociais
0,001%

X

BB Crédito Pronto

Criado para facilitar aos clientes o acesso aos recursos de microcrédito disponibilizados pelo BB, com base na resolução 3.109, do
Conselho Monetário Nacional CMN, com taxa de juros de 2% a.m.

82.971

0,094%

X

Cartão BB
Previdência Social

Cartão para aposentados e pensionistas do INSS, com taxa de
juros de 2,99 ao mês, muito abaixo da praticada pelo mercado
de cartões, sem cobrança da anuidade e sem cobrança de tarifa
de emissão de cartão.

76.463

0,087%

X

Nossos Negócios

171

Seguros, Previdência e Capitalização
Seguros, previdência e capitalização são segmentos do mercado que apresentam boas perspectivas
no país e para o Banco do Brasil nos próximos anos.
Para ganho de eficiência e reforço na competitividade
do BB neste mercado, o Banco desenvolveu parcerias
estratégicas e reestruturou a estrutura societária de
suas empresas de seguridade, favorecendo o aumento
da participação do resultado destes produtos no lucro
do BB, conforme pode ser visto no gráfico abaixo:
Índice de Seguridade (R$ mil)
Resultado Total de Seguridade (A)
Resultado Recorrente BB (B)
Índice Total de Seguridade % (A/B)

2009

2010

992.199

1.354.179

8.506.013 10.664.218
11,7

12,7

A seguir serão apresentados os principais resultados das empresas de seguridade do Banco do Brasil.

Aliança do Brasil
A Companhia de Seguros Aliança do Brasil foi
criada em junho de 1997 e
tem como acionista o Banco do Brasil, por meio de sua
subsidiária integral, a BB Aliança Participações S.A.
Sediada na cidade de São Paulo (SP), a Companhia
possui atuação em todo o território brasileiro e conta
com cerca de 1.000 colaboradores, entre funcionários,
estagiários, menores aprendizes e terceiros.
Com uma diversificada carteira de produtos, composta por mais de 40 tipos de seguros cobrindo riscos
pessoais e patrimoniais, a Aliança do Brasil oferece soluções que atendem às necessidades de pessoas físicas
e jurídicas, em todos os segmentos, inclusive o agronegócio. Sua carteira de riscos pessoais e de outros ramos
acumula, atualmente, mais de 10 milhões de clientes.
Desde 1º de setembro/2010, a carteira de Seguros
de Danos da Companhia de Seguros Aliança do Brasil
passou a ser administrada pela Aliança do Brasil Seguros S.A., empresa do conglomerado Banco do Brasil.
No último ano, a base de clientes cresceu mais
de 14%. Somente nos três primeiros meses de 2010
a empresa conquistou mais de meio milhão de clientes. O evento que mais contribuiu para a ampliação
da base de clientes foi o lançamento do produto BB
Proteção, seguro de acidentes pessoais oferecido por
módulos de R$ 4,99 por mês cada, de acordo com o
perfil do cliente.
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No ramo vida, a Aliança do Brasil encerrou o ano
com 3,9 milhões de vidas seguradas, crescimento de
34,5% em 12 meses. Esta evolução permitiu ganho de
0,7 ponto percentual em participação de mercado e
mantendo a Aliança como a 3ª maior seguradora do
mercado por Prêmio de Seguros, com market share de
11,5% (fonte: Susep-dez/10). A empresa registrou lucro
líquido de R$ 451,5 milhões e se manteve na liderança do ranking de seguros rurais, com participação de
45,7%, praticamente quatro vezes a participação do
segundo colocado.

Brasilveículos
Empresa de
seguros do Banco do Brasil, a
Brasilveículos adotou, em 2010, uma política de forte
crescimento e, para viabilizá-la, manteve uma estratégia de preços agressiva. O impacto dessa política foi
um crescimento de 19,9% do seu prêmio emitido e de
18,6% do prêmio retido. A frota retida subiu 5,9% alcançando 1,028 milhão de veículos.
No entanto, essa expansão acabou impactando
negativamente a taxa de cancelamento, que saiu de
12,2% para 12,9% e o índice de sinistralidade que aumentou de 63,8% para 69,3%. Com isso, os sinistros
retidos ficaram em R$ 1,0 bilhão, uma alta de 37,2%,
mas mesmo com o aumento dos sinistros o resultado
operacional cresceu 64,5% atingindo R$ 150,7 milhões.
O crescimento da carteira de investimentos da
seguradora e aumento das taxas de juros levaram o
resultado financeiro a alcançar R$ 94,1 milhões, uma
elevação de 14,1%. A estratégia de expansão, aliada ao
bom desempenho financeiro, permitiram que a empresa registrasse um lucro líquido de R$ 87,6 milhões,
uma elevação de 66,3% quando comparado ao ano
passado. Com base no ranking da Susep, a Brasilveículos se manteve entre as cinco maiores seguradoras de
veículos do mercado.

Brasilcap
Empresa de capitalização fundada em 31 de
julho de 1995, a Brasilcap é líder de mercado há 14 anos. No ranking da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), aparece
em 1º lugar tanto na arrecadação quanto nas reservas
técnicas e, em 2010, foi a empresa que mais premiou
seus clientes.

No ranking de arrecadação possui 23,3% de market
share em faturamento, com receita de R$ 2,73 bilhões.
Comemorou, em três oportunidades, a quebra do seu
recorde de faturamento mensal: em março, com R$
237,4 milhões; em maio, com R$ 239,0 milhões; e em
agosto, com R$ 259,1 milhões. Esses fatores fizeram
que a companhia registrasse um crescimento de 21,0%
em relação a 2009. Já no ranking de reservas técnicas,
a empresa possui 24,3% de participação no mercado,
com provisões da ordem de R$ 4,19 bilhões, que, quando comparadas ao ano passado, representam uma
evolução de 15,8%.
A Brasilcap realiza periodicamente pesquisas de satisfação com clientes e ex-clientes. Inova nos produtos,
apresentando soluções como resgates parciais, postergação e antecipação de parcelas, títulos com renda variável, de garantia locatícia e que oferecem descontos
em medicamentos. Essa estratégia de diversificação e
inovação de produtos permite a penetração da empresa em todas as camadas de renda.

Brasilprev
A Brasilprev é
uma das maiores
companhias de previdência privada aberta do Brasil, com mais de 1,29 milhão de clientes e ativos sob gestão que superam os R$
37,2 bilhões, expansão de 38% em relação ao ano anterior. Resultado da associação entre o Banco do Brasil e o
Principal Financial Group, tem como missão proporcionar aos clientes soluções de segurança financeira e serviços de alta qualidade para viabilizar projetos de vida.
Os excelentes resultados acumulados pela companhia são fruto da expertise, solidez e tradição de
seus acionistas, da excelência dos produtos e serviços
Produto ou Serviço

Característica RSA

Seguridade

oferecidos, bem como da vasta e competente força
de vendas do Banco do Brasil. Com atuação pautada
pela ética e transparência, a Brasilprev tem garantido
a geração de valor para seus negócios e para todos os
públicos com os quais se relaciona.
Em 2010, manteve a posição de liderança em captação líquida do mercado brasileiro de previdência privada, conquistada em novembro de 2008. A captação
líquida é o indicador que melhor reflete o crescimento
com qualidade e o ganho de escala, pois representa
todo o recurso arrecadado pela empresa menos os resgates realizados no período, ou seja, os recursos que
efetivamente permanecem na companhia.
Impulsionada pelas vendas de produtos VGBL, a
arrecadação da Brasilprev alcançou R$ 9,7 bilhões de
suas rendas de contribuições líquidas, alta de 57,6%
sobre o ano de 2009, permitindo à empresa manter o
2º lugar no ranking de arrecadação da Fenaprevi.

Brasilsaúde
Em julho de
2010 a BB Seguros
formalizou a venda da totalidade das ações da BB Seguros (49,92% do
capital social total) na Brasilsaúde para a Sul América
Seguro Saúde, pelo valor total de R$ 29,2 milhões.

Produtos com Características Socioambientais
O Banco do Brasil oferece várias alternativas de seguros
e capitalização com atributos socioambientais, sendo que
a maioria destes produtos de seguridade transferem parte
de sua receita à Fundação Banco do Brasil. Em 2010, mais
de R$ 1 milhão foram repassados aos projetos da Fundação
Banco do Brasil, crescimento de 47,8% frente a 2009.
Participação
Características dos Produtos
Faturamento
do Produto no
por Produto em
Faturamento Total
2010 (R$ mil)(1)
Ambientais
Sociais
da cateira %

Ouro Vida

Transfere à Fundação Banco do Brasil 50% de
sua receita de estipulação para ser aplicada
nos programas sociais dessa entidade.

310.491

17,53

x

Ouro Vida Empresa

Transfere à Fundação Banco do Brasil 100%
de sua receita de estipulação para ser aplicada
nos programas sociais dessa entidade.

4.175

0,24

x

Ouro Vida Estilo

Transfere à Fundação Banco do Brasil 50%
de sua receita de estipulação para ser aplicada nos programas sociais dessa entidade – preferencialmente para programas de
recursos hídricos.

1.115

0,06

x

x

(1) Valor comercializado em 2010. Não considera o estoque de operações.
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Produto ou Serviço

Característica RSA

Seguridade
BB Seguro Vida Mulher

Transfere à Fundação Banco do Brasil 50% de
sua receita de estipulação para ser aplicada
nos programas sociais dessa entidade.

Este produto torna possível e atrativa a
aquisição de seguro prestamista para
BB Seguro Vida Agricultura
clientes de operações de crédito rural dos
Familiar
programas destinados à agricultura familiar (Pronaf).
Transfere à Fundação Banco do Brasil
Ouro Residencial e Residencial 100% de sua receita de estipulação para
Estilo
ser aplicada nos programas sociais dessa
entidade.
Transfere à Fundação Banco do Brasil
Ouro Máquinas e Máquinas
100% de sua receita de estipulação para
Novo – ALS
ser aplicada nos programas sociais dessa
entidade.
Transfere à Fundação Banco do Brasil
Ouro Empresarial e Empresarial 100% de sua receita de estipulação para
Novo – ALS
ser aplicada nos programas sociais dessa
entidade.
Direcionamento de parte da receita à FBB,
a fim de beneficiar projetos com cunho
socioambiental – projeto de recursos hídriBB Seguro Auto Estilo
cos. O valor do repasse é R$ 0,30 por apólice. O valor de 2009 refere-se aos meses de
outubro, novembro e dezembro.

Capitalização

Ourocap Estilo Prêmio (PU 36S)

Ourocap Estilo Flex (PP 93E)

Ourocap Multichance
(PM 48 M)

Ourocap 200 anos
(PM – PP 60 M)

Produtos hídricos – transferem à FBB o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), do total dos recursos arrecadados no
pagamento, pelos subscritores, da parcela
única dos títulos de capitalização PU36 S
(“Ourocap Estilo Prêmio”), comercializados através da rede bancária do Banco do
Brasil.
Produtos hídricos – transferem à FBB o
percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento), do total dos recursos arrecadados
no pagamento, pelos subscritores, das 48
(quarenta e oito) mensalidades dos títulos
de capitalização PP 93 E (“Ourocap Estilo
Flex”), comercializados através da rede
bancária do Banco do Brasil.
BB Educar – transfere à FBB o percentual de
0,5% (zero vírgula cinco por cento), do total
dos recursos arrecadados no pagamento,
pelos subscritores, da segunda mensalidade e 0,5% (zero vírgula cinco por cento), da
terceira mensalidade dos títulos de capitalização PM 48 M (Ourocap Multichance),
comercializados através da rede bancária
do Banco do Brasil.
BB Educar – transfere à FBB o percentual de
0,5% (zero vírgula cinco por cento), do total
dos recursos arrecadados no pagamento,
pelos subscritores, da segunda mensalidade, e 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da
terceira mensalidade dos títulos de capitalização PP 60 M (“Ourocap 200 Anos PM”),
comercializados através da rede bancária
do Banco do Brasil.

(1) Valor comercializado em 2010. Não considera o estoque de operações.
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Participação
Características dos Produtos
Faturamento
do Produto no
por Produto em
Faturamento Total
2010 (R$ mil)(1)
Ambientais
Sociais
da cateira %

143.589

8,11

X

47.634

2,69

52.530

25,68

7.241

3,54

64.007

31,29

22.663

1,49

X

174.980

6,41

X

20.683

0,76

X

201.004

7,36

X

156.876

5,74

X

X

Produto ou Serviço

Característica RSA

BB Educar – transfere à FBB o percentual de
0,5% (zero vírgula cinco por cento), do total
dos recursos arrecadados no pagamento,
pelos subscritores, da segunda mensalidaOurocap 200 anos
de, e 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da
(PM – PP 60 C)
terceira mensalidade dos títulos de capitalização PP 60 C (“Ourocap 200 Anos PM”),
comercializados através da Central de Atendimento da Brasilcap.
Produtos hídricos – transfere à FBB o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento), do total dos recursos arrecadados
Ourocap Estilo Prêmio Cartão
no pagamento, pelos subscritores, da
de Crédito
parcela única dos títulos de capitalização
(PU 36G)
PU36 G (“Ourocap Estilo Prêmio Cartão de
Crédito”), comercializados através da rede
bancária do Banco do Brasil.

Ourocap 200 Anos Cartão
(PP60A)

BB Educar – transfere à FBB o percentual de
0,5% (zero vírgula cinco por cento), do total
dos recursos arrecadados no pagamento,
pelos subscritores, da segunda mensalidade, e 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da
terceira mensalidade dos títulos de capitalização PP 60 A (“Ourocap 200 Anos Cartão”), comercializados através da Central
de Atendimento da Brasilcap.

Participação
Características dos Produtos
Faturamento
do Produto no
por Produto em
Faturamento Total
2010 (R$ mil)(1)
Ambientais
Sociais
da cateira %

22.395

0,82

1.538

0,06

247

0,01

X

X

X

(1) Valor comercializado em 2010. Não considera o estoque de operações.

Administração de Recursos de Terceiros
No ano de 2010, a BB Gestão de Recursos – BB DTVM,
maior administradora de recursos de terceiros do país,
atingiu R$ 360,2 bilhões em recursos administrados,
divididos entre fundos de investimento e carteiras
administradas. Esse volume representou crescimento
de 17,4% em 12 meses segundo a Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais
– Anbima.
Vale destacar que esses números não incluem o
saldo de recursos administrados pelo Banco Votorantim, que atingiu R$ 24,1 bilhões em dezembro de 2010.
Caso fosse consolidado 50,0% do saldo administrado
pelo BV, percentual igual à participação do BB em seu
capital total, a participação de mercado do Banco do
Brasil chegaria a 21,9%.

Além de não adquirir participação em empresas
que desrespeitam princípios relativos à preservação
ambiental e aos direitos humanos e do trabalho, a BB
DTVM, subsidiária integral do Banco do Brasil, tornouse signatária dos Princípios para o Investimento Responsável – PRI, da Organização das Nações Unidas –
ONU, comprometendo-se a aprofundar a adoção das
variáveis socioambientais em suas decisões de investimento. Em 2010, a BB DTVM aderiu aos Princípios para
o Investimento Responsável. Desta forma, a análise e
decisão de investimentos incorporam critérios socioambientais e de governança corporativa. Além desta
iniciativa, o BB dispõe de fundos com características
que privilegiam a sustentabilidade, como o FIP Brasil Governança, BB Referenciado DI Social 50, que em
2010 repassou R$ 827 mil para os projetos da Fundação
Banco do Brasil, e BB Ações ISE.
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Fundos de Investimento com Características
Socioambientais
gri EC2

gri fs11

O Banco do Brasil oferece a seus clientes duas alternativas de fundos de investimentos que adotam crité-

Produto ou Serviço

Característica RSA

rios de RSA e quatro fundos de investimento em participação. Segundo o International Finance Corporation
(IFC), braço empresarial do Banco Mundial, os investimentos que levam em consideração critérios sociais e
ambientais – Investimentos Socialmente Responsáveis
(ISR) – acumulam captação mundial superior a US$ 2,0
trilhões, principalmente nos países desenvolvidos.

Características dos
Patrimônio Percentual em
Produtos
Rentabilidade
Líquido em 2010 Relação ao Total
em 20101
(R$ mil)
da Carteira
Ambientais
Sociais

BB Referenciado DI 50% da taxa de administração é repassado à
Social 50
Fundação Banco do Brasil.

38.400

0,010

6,10%

23.200

0,006

7,97%

X

Carteira teórica do ISE – índice composto por
ações de empresas que apresentam proposta de responsabilidade corporativa ampla,
que considera aspectos de boa governança,
eficiência econômica, equilíbrio ambiental e
justiça social.
BB Ações ISE

Como característica socioambiental, o Regulamento do Fundo prevê que as companhias
investidas deverão obrigatoriamente adotar
padrões de responsabilidade socioambiental
(buscando minimizar os eventuais efeitos nocivos ao meio ambiente decorrentes de suas
atividades) e adotar boas práticas de governança corporativa.

X

(1) N
 o caso dos Fundos de Investimento em Participações (FIP), a rentabilidade durante os primeiros anos normalmente é negativa, o que se justifica pelo pagamento
de taxa de administração e outras despesas cabíveis, bem como pelo fato de que os ativos são adquiridos paulatinamente e precisam atingir a maturação para gerar
resultados, seja pelo pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, seja pelo ganho de capital decorrente do desinvestimento.

Fundos de Investimento em Participações (FIP) com
características socioambientais
Produto ou Serviço

Característica RSA

FIP Brasil de Governança Corporativa

Estruturação de fundo (FIP) voltado à compra de participações em empresas que possam ser conduzidas ao estágio de
companhia de governança corporativa global (pré-IPO), com
sólidos fundamentos de gestão, passíveis de aprofundamento das práticas de governança corporativa e aplicação dos
conceitos de autossustentabilidade, com maturidade para
administração de conflitos e tratamento das questões socioambientais.
O Regulamento do Fundo prevê que as companhias investidas
deverão obrigatoriamente adotar padrões de responsabilidade socioambiental (buscando minimizar os eventuais efeitos
nocivos ao meio ambiente decorrentes de suas atividades) e
adotar boas práticas de governança corporativa.
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Características dos
Patrimônio
Produtos
Rentabilidade
Líquido em 2010
em 20101
(R$ mil)
Ambientais
Sociais

340.592

7,40%

X

Produto ou Serviço

Características dos
Patrimônio
Produtos
Rentabilidade
Líquido em 2010
em 20101
(R$ mil)
Ambientais
Sociais

Característica RSA
Estruturação de fundo (FIP) voltado à compra de participações
em empresas, cujas atividades se associem a projetos com potencial de geração de créditos de carbono, com a incorporação
dos princípios de sustentabilidade às decisões de investimento.

Brasil Sustentabilidade
Como característica socioambiental, o Regulamento do Fundo
FIP(1)
prevê que as companhias investidas deverão obrigatoriamente
adotar padrões de responsabilidade socioambiental (buscando
minimizar os eventuais efeitos nocivos ao meio ambiente decorrentes de suas atividades) e adotar boas práticas de governança corporativa.

Brasil Agronegócio
FIP(1)

Estruturação de fundo (FIP) voltado à compra de participações
em empresas brasileiras nas quais tenham sido identificados
sólidos fundamentos de valor e que possam se beneficiar de
aportes de capital, com o objetivo de levá-las ao mercado de
ações. O foco de investimentos do Fundo abrangerá toda a
cadeia produtiva do agronegócio, desde o fornecimento de
insumos até o processamento e distribuição.

6.394

(48,14%)

X

X

34.401

(18,09%)

X

X

42.859

(8,84%)

Como característica socioambiental, o Regulamento do Fundo prevê que as companhias investidas deverão obrigatoriamente adotar padrões de responsabilidade socioambiental
(buscando minimizar os eventuais efeitos nocivos ao meio
ambiente decorrentes de suas atividades) e adotar boas práticas de governança corporativa.

Estruturação de fundo (FIP) voltado à compra de participação
em empresas brasileiras de médio porte, já atuantes no comércio exterior, ou que tenham potencial de se internacionalizarem. Ex.: setores de alto valor agregado, empresas líderes
Fundo Brasil de Inter- de setores nacionais e setores nos quais o Brasil é competitivo.
nacionalização Em- Como característica socioambiental, o Regulamento do Fundo prevê que as companhias investidas deverão obrigatoriapresas FIP(1)
mente adotar padrões de responsabilidade socioambiental
(buscando minimizar os eventuais efeitos nocivos ao meio
ambiente decorrentes de suas atividades) e adotar boas práticas de governança corporativa.

X

(1) N
 o caso dos Fundos de Investimento em Participações (FIP), a rentabilidade durante os primeiros anos normalmente é negativa, o que se justifica pelo pagamento
de taxa de administração e outras despesas cabíveis, bem como pelo fato de que os ativos são adquiridos paulatinamente e precisam atingir a maturação para gerar
resultados, seja pelo pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, seja pelo ganho de capital decorrente do desinvestimento.

BB Ações ISE
Lançado em dezembro de 2005, o BB Ações Índice de
Sustentabilidade Empresarial é o primeiro fundo ético do
Banco do Brasil e o primeiro fundo do Brasil a ser referenciado no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa
de Valores de São Paulo (ISE). A Carteira do ISE é compos-

ta por empresas que evidenciam as questões sociais e
ambientais em suas práticas administrativas e negociais.
Fundos éticos estimulam empresas a investir em sustentabilidade socioambiental em seus negócios e investidores a
valorizarem empresas que procuram reduzir impactos.
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BB DI Social 50

Mercado internacional

O BB Referenciado DI Social 50 é um fundo de investimento do BB com atributos socioambientais que
destina 50% da taxa de administração para o Programa Fome Zero – desde 2003, já foram repassados mais
de R$ 8,2 milhões a diversos projetos alinhados ao
Programa Fome Zero do Governo Federal articulados
pela Fundação Banco do Brasil.

No mercado de capitais internacionais, o BB, por
meio de suas corretoras externas BB Securities Ltd
(Londres) e Banco do Brasil Securities LLC (Nova Iorque), atuou em 30 das 69 operações de captação
externa realizadas por empresas, bancos e governo
brasileiro, das quais 17 com status de lead-manager e
13 como co-manager. Do total de aproximadamente
US$ 40 bilhões emitidos no ano, o BB participou em
cerca de US$ 21,6 bilhões.
No mercado de fusões e aquisições, o BB-BI participou de 5 operações concretizadas que somaram R$ 8,5
bilhões, ficando em 7º lugar no ranking Anbima, com
12% de participação de mercado.

Mercado de Capitais e Tesouraria
Mercado Doméstico
O Banco do Brasil atua no mercado de capitais doméstico por meio do BB Banco de Investimento S.A. – BB-BI.
Em 2010 foram 44 emissões de títulos de renda fixa que
somaram R$ 13,8 bilhões, ficando em 3º lugar no ranking
Anbima consolidado, com 19,3% de participação de mercado. No segmento de securitização foram 4 emissões de
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC,
1 de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI e 2 de
Fundos Imobiliários, que somaram R$ 957 milhões.
No mercado de ações, o BB-BI coordenou 2 ofertas
de ações que somaram R$ 327,8 milhões. Em termos de
distribuição, o BB alcançou o 1º lugar no ranking Anbima , com 60,5% de participação de mercado.
Na custódia de ativos no mercado doméstico, o
Banco ocupa o 3º lugar no ranking Anbima, com R$
461,9 bilhões custodiados que representam 22,1% de
participação de mercado e atua como instituição depositária de ativos mobiliários.
A BB Gestão de Recursos, Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A. (BB DTVM), é uma empresa
especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes
do Banco do Brasil, distribuídos na maior rede de atendimento bancário do país.
A empresa iniciou suas atividades em 1986 e ao longo
desses anos passou por mudanças para aperfeiçoar sua
estrutura. Aliando solidez, transparência, segurança, experiência e tecnologia avançada, a BB DTVM é sinônimo de
excelência em soluções de gestão aos mais diversos segmentos do mercado: Varejo, Alta Renda, Private, Corporate,
Estrangeiros, Governo e Investidores Institucionais.
Com um time de profissionais selecionados, com
alto nível de qualificação, capacitação e comprometimento, principalmente com os clientes, a BB DTVM
presta atendimento com excelência e exclusividade,
adequando soluções às necessidades específicas para
cada perfil de investidor.
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Outros Serviços
O Banco do Brasil disponibiliza aos seus clientes diversas opções de produtos e serviços diferenciados e especializados. A seguir, apresentamos alguns deles. Com o foco
no aperfeiçoamento no atendimento aos seus clientes,
o BB desenvolve tecnologias que proporcionem maior
comodidade. Além dos pontos de atendimento físicos, o
cliente conta com serviços na internet, terminais de autoatendimento e outros canais, como o celular e tablets.
Para mais detalhes e informações sobre outros produtos e serviços acesse www.bb.com.br ou procure
nossas agências.

Consórcios
A BB Administradora de Consórcios encerrou o ano
de 2010 com 208,9 mil cotas ativas, crescimento de
48,3% em 12 meses. Destaque para o segmento de automóvel, que cresceu 80%, atingindo 168,4 mil cotas
em 2010. Em novembro de 2010, o BB, que já atuava nos
segmentos de bens móveis e imóveis, tornou-se a primeira instituição financeira a ofertar portfólio completo de consórcio, com a entrada no segmento de serviços.

Produtos e Serviços para o Setor Público
O Banco do Brasil é líder no volume de arrecadação
de Guias da Previdência Social – GPS e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Além disso, detém
25,2% de participação na arrecadação de tributos da
Receita Federal do Brasil e 35,4% de participação nos
tributos estaduais, que totalizaram R$ 194,6 bilhões e
R$ 118,5 bilhões, respectivamente. Na esfera municipal,
foram arrecadados R$ 14,2 bilhões em tributos.

No início do ano, o BB e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN renovaram a parceria que
garantiu a continuidade da atuação do Banco na cobrança dos débitos provenientes de operações de crédito rural não pagas pelos contribuintes e inscritos na
Dívida Ativa da União – DAU. A iniciativa permitiu ao
Banco renegociar, em 2010, R$ 683,2 milhões, referentes a 6,5 mil acordos formalizados.
Foram processados créditos oriundos de convênios
de folhas de pagamento, no total de 177,5 milhões, entre
clientes pessoa jurídica e setor público no ano. No total,
o BB atendeu 12 milhões de servidores públicos e funcionários de empresas privadas com esse serviço, tendo
movimentado R$ 276,9 bilhões. O Banco do Brasil disponibiliza aos seus clientes diversas opções de serviços.

Débito Direto Autorizado

viço dispensa a impressão de boletos, medida que contribui para a redução do uso de papel e, consequentemente,
beneficia o meio ambiente. Tal iniciativa implicou na preservação de 13 mil eucaliptos, na economia de mais de 23
milhões de litros de água e, monetariamente, de mais de
R$ 49 milhões para o banco, com a redução de despesas
de impressão, postagem e tarifa interbancária.

Saque Sem
O Saque Sem é uma inovação do BB para seus clientes. O cliente pode sacar até R$100 sem precisar do cartão magnético, mediante adesão de serviço por celular.

Cobrança e Arrecadação de Convênios
gri EN26

A nova solução de cobrança eletrônica, o Débito Direto
Autorizado (DDA), somou 1,2 milhão de saques eletrônicos,
24% de participação de mercado e mais de 70,5 milhões
de boletos apresentados eletronicamente. Esse novo ser-

O serviço de Cobrança do BB é voltado ao recebimento de valores por meio de bloqueto de cobrança,
podendo ser pago por diversos meios, inclusive via celular, iPad e tablets.

Os serviços de cobrança bancária, arrecadação de
guias e débito automático do Banco do Brasil atendem a
mais de 565,7 mil empresas, que movimentaram um volume de R$ 709,3 bilhões em 2010 por meio de 917.987.046
títulos emitidos. Esses serviços agregaram R$ 1,9 bilhão
em receitas, crescimento de 15,8% em relação a 2009.
Em julho de 2010 foi lançada uma novidade neste
serviço: a impressão dos bloquetos de cobrança em formato reduzido, do tamanho de meia folha de papel “A4”.
Esta é uma sistemática utilizada em aproximadamente
30% dos bloquetos emitidos. Com esse procedimento, o

BB contribui para uma economia anual de 84 mil quilos
de papel, 8 milhões de litros de água e a preservação de
3 mil árvores.
A Arrecadação de Convênios é feita por guia não
compensável (com código de barras), no formato definido pelo cliente, desde que obedecidos os padrões da
Febraban. A liquidação da guia pode ser efetuada por
cliente ou não cliente do BB em qualquer agência do
Banco do Brasil, por meio dos Terminais de Autoatendimento, Internet, Gerenciador Financeiro e dos Correspondentes Bancários.
Nossos Negócios
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Outros Produtos com Características Socioambientais
Outros produtos com características socioambientais que o BB possui estão ligados a financiamentos em eficiência
energética, aquisição de bens que contribuam na preservação do meio ambiente e nas políticas públicas dos governos
para educação, infraestrutura entre outros.
Produto ou Serviço

Característica RSA

BB CREDIÁRIO

• Aquisição de materiais de construção em
lojas conveniadas;
• Aquisição de órteses e próteses com condições especiais para pessoas com deficiência
física;
• Aquisição de equipamentos de aquecimento solar;
• Financiamento de despesas com o pagamento de mensalidades e matrículas escolares;
• Aquisição de eletrodomésticos com condições especiais;
• Financiamento de despesas com viagens e
lazer, tais como: passagens aéreas, terrestres, marítimas ou ferroviárias, diárias de
pousadas e hotéis, locação de veículos, pacotes de turismo, dentre outros.

Quantidade
de Operações
Realizadas

Total da Carteira
em 2010 (R$ mil)

Características dos Produtos
Ambientais

Sociais

x

124.728

400.598

x

BB LEASING OUTROS BENS

Arrendamento mercantil que pode ser destinado à aquisição de bens que contribuam
com a preservação ambiental

12

501

x

Proesco

Linha para financiamento de até 90% de
projetos de eficiência energética que comprovadamente contribuam para a economia de energia, aumentem a eficiência
global do sistema energético ou promovam a substituição de combustíveis de
origem fóssil.

3

1.252

X

Governo
Produto ou Serviço

Característica RSA

BNDES Governos

Financiamento, para os estados, de obras públicas, equipamentos e instalações. Provoca
impactos sociais pela melhoria na qualidade
de vida da população abrangida pelas ações
proporcionadas pelos projetos e bens financiados.

Caminho da Escola

Finame PSI

Provias
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Financiamento de ônibus escolares para o
transporte diário de alunos de escolas da rede
pública de educação básica, nos municípios e
estados brasileiros.

Financiamento, para os estados, de ônibus,
máquinas e equipamentos novos. Provoca
impactos sociais pela melhoria na qualidade de vida da população abrangida pelas ações proporcionadas pelos projetos e
bens financiados.
Financiamento para aquisição, pelas prefeituras, de máquinas e equipamentos
destinados às intervenções em vias públicas, rodovias e estradas. Provoca impacto
social pela melhoria na qualidade de vida
da população abrangida pelas ações proporcionadas pelos projetos e bens financiados.

Quantidade
de Operações
Realizadas

Total da Carteira
em 2010 (R$ mil)

Características dos Produtos
Ambientais

Sociais

15

1.667.378

x

332

134.707

x

9

381.866

x

354

208.908

x

Quadro Resumo dos Produtos com Ênfase Socioambiental do Banco do Brasil (R$ milhões)
Volume (R$ milhões)
Capitalização(3)

Seguridade(1)

Ourocap Estilo Prêmio/Ourocap Estilo Flex/Ourocap Multichance/Ourocap 200 anos/Ourocap Estilo Prêmio Cartão de
Crédito/Ourocap 200 anos Cartão

% taxa de administração para
Ouro Vida/Ouro Vida Empresa/Ouro Vida Estilo/BB Seguro projetos socioambientais
Vida Mulher/BB Seguro Vida Agricultura Familiar/Ouro Residencial e Residencial Estilo/Ouro Máquinas e Máquinas
Novo – ALS/BB Seguros Auto Estilo

395,8

BB Diferenciado DI Social 200
BB Ações ISE
Fundos(2)

Carteira/Investimento
em companhias
socioambientalmente
responsáveis

FIP Brasil Gov. Corporativa
Brasil Sustentabilidade FIP
Brasil Agronegócios FIP

485,8

Brasil de Intermac. FIP
Linhas de Crédito(1)

BB Microcrédito DRS/Cred. Imob. Minha Casa Minha Vida/
Microcrédito/FCO Pronatureza/BNDES (Propflora, Produza, Linhas de crédito com
Moderagro, Proesco)/Pronaf (Florestal, Agroecologia, Eco)/ características socioambientais
CDC Veículos Ecoeficiente/BB

20.680,6

(1) Montante Comercializado; (2) Patrimônio Líquido; (3) Saldo de Carteira

Papéis BB
O Banco do Brasil realizou em junho de 2010 sua
mais bem-sucedida oferta pública de ações, na qual
foram negociados 396 milhões de ações, sendo 286
milhões na oferta primária e outros 110 milhões na secundária, totalizando R$ 9,8 bilhões.
A oferta reforçou a estrutura de capital do Banco
para viabilizar sua estratégia de expansão e permitiu
que fosse atingido índice de papéis em livre circulação
(free float) de 30,4%, antecipando o cumprimento do
compromisso assumido com a BM&FBovespa para listagem no Novo Mercado.
Os investidores institucionais ficaram com 48,3%
do total ofertado e os investidores de varejo com

21,4%. O restante das ações (30,3%) foi destinado aos
acionistas detentores do direito de preferência.
Com a oferta, observou-se a entrada de mais de 78
mil novos acionistas na base acionária do BB.
O maior acionista do BB é a União Federal que após a
oferta reduziu sua participação de 65,3% para 59,2% do
total do capital. A segunda maior participação é da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
Ao final de 2010, o capital social do Banco do Brasil
era de R$ 33.077.996.200,75 composto por 2.860.729.247
ações ordinárias na forma escritural e sem valor nominal. O maior acionista é a União Federal, com 59,2% do
capital, seguido da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) com 10,4%.

Configuração Societária

União Federal
Previ

2006

2007

2008

2009

2010

68,7

67,1

65,6

65,3

59,2

11,4

10,7

10,4

10,4

10,4

BNDESPar

5

2,6

2,5

2,4

0,01

Free Float

14,8

19,6

21,5

78,1

30,4

0

0

0

0,1

0

Ações em Tesouraria
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Performance das Ações
O mercado acionário refletiu os movimentos institucionais e econômicos de 2010. No mercado doméstico o dinamismo da economia brasileira favoreceu a
valorização para os papéis do Banco do Brasil que fe-

charam 2010 cotados a R$ 31,42, valorização de 12,71%
(ajustada por proventos) em doze meses, contra valorização de 1,00% do Ibovespa no mesmo período.
Considerando-se a data da oferta de ações, 30 de
junho de 2010, os papéis do BB se valorizaram 30,8%,
desempenho superior a de seus concorrentes.

Desempenho dos Papéis
(∆%)

Banco do Brasil
Bradesco
Santander
Itaú
Ibovespa

30,8
30,7
26,6
23,5
13,7

30/06/2010

30/12/2010

Abaixo você encontra os principais indicadores de mercado das ações do Banco do Brasil:
Ações
Lucro Líquido por ação R$ (4)
Preço/Lucro 12 meses (x)

2006

2007

2008

2009

2010

2,44

2,04

3,43

3,95

4,32

8,6

14,9

4,3

7,5

7,3

Preço/VPA (x)(4)

2,5

3,1

1,3

2,1

1,8

VPA (R$)(4)

8,4

9,8

11,7

14,1

17,7

Payout (%)

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Dividend Yield (%)
Capitalização de Mercado (R$ bilhões)
Variação Anual das Ações (%)

4,6

2,7

9,3

5,3

5,2

52,8

75,3

37,7

76,3

89,9

+65,8

+47,0

-49,1

+117,0

+12,7

Cumprindo com sua política de distribuição de proventos, o BB destina 40% de seu lucro líquido como pagamento de dividendos e JCP a seus acionistas. A seguir, veja a evolução destes valores desde 2006:
Distribuição de dividendos e JCP por acionistas – R$ milhões

2006

2007

2008

2009

2010

TN

1.706

1.382

2.299

2.657

2.910

PREVI

299

228

364

418

488

BNDES

115

90

88

100

50

PF

87

88

200

221

253

PJ

61

78

163

196

277

135

157

400

466

726

0

0

0

1

0

2.405

2.023

3.521

4.059

4.706

Capital Estrangeiro
Incorporação BNC
TOTAL

182

Relatório Anual 2010

Bônus
Em 1996, por ocasião do aumento de capital do
BB, foram emitidas três séries de bônus: A, B e C, com
vencimentos em 2001, 2006 e 2011, respectivamente.
Séries de Bônus C

O preço de exercício desses bônus foi estabelecido em
R$ 8,50, com reajuste pelo IGP-DI pro rata temporis.
Na Oferta Pública de Ações houve exercício de 1.551.727
bônus C (BBAS13), restando ainda 4.328.704 ativos.
A distribuição e algumas características dos Bônus
“C” estão representadas conforme as tabelas seguintes:

Série

Código

Data de Exercício

Quantidade

Preço de Exercício (R$)

Cotação (R$)

Bônus C

BBA S 13

31.03 a 30.06.2011

4.328.704

28,77

67,33

Numa simulação, considerando-se o total de
2.860,7 milhões de ações, a diluição potencial no capital do Banco é de 0,5%, partindo-se da premissa de
que até 2011 não haverá aumentos adicionais de capital e que a quantidade remanescente dos bônus C seja
exercida no vencimento (31.03 a 30.06.2011).
Conversão:
1 Bônus = 3,131799 ações
Total de Ações = 2.860.729.247
Diluição Esperada do Capital
Bônus
Série C

Qtde. de Bônus Qtde. de Ações
4.328.704

13.556.631

Diluição do
Capital – %
0,5

Desempenho dos ADR
Para atingir os padrões internacionais de estrutura
e composição acionária, o Banco do Brasil deu o seu
primeiro passo, em dezembro de 2009, quando lançou
um Programa de American Depositary Receipt – ADR,
que colocou no mercado, até o final de 2010, mais de 10
milhões de ADR ativos, volume recorde para essa categoria. A listagem dos ADR deu maior visibilidade para
o Banco no exterior, facilitando a conquista de novos
acionistas no mercado americano.

Os ADR do BB obtiveram o maior crescimento orgânico da última década entre os programas brasileiros no
mercado de balcão, sendo o terceiro mais negociado no
neste mercado em 2010, ficando atrás apenas de OGX
e Usiminas. Neste ano, o volume médio diário de negociação das empresas brasileiras listadas no mercado
de balcão foi de US$ 230 mil, enquanto o do BB foi de
US$ 1,2 milhão.

Reconhecimentos Recebidos em 2010
Ratings
Ratings Globais
Fitch Ratings
Individual
Curto Prazo em Moeda Local
Longo Prazo em Moeda Local
Curto Prazo em Moeda Estrangeira
Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Curto Prazo Nacional
Longo Prazo Nacional
Moody's
Força Financeira
Curto Prazo em Moeda Local
Curto Prazo em Moeda Estrangeira
Dívida de Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Depósitos de Longo Prazo em Moeda Local
Depósitos de Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Curto Prazo Nacional
Longo Prazo Nacional
Standard & Poor's
Longo Prazo em Moeda Local
Longo Prazo em Moeda Estrangeira

C/D
F3
BBBF3
BBBF1+(bra)
AA+(bra)
C+
P-1
P-3
Baa2
A2
Baa3
BR-1
Aaa.Br
BBBBBB-
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Premiações e Reconhecimentos
gri 2.10

Principais prêmios, destaques e títulos recebidos pelo
Banco do Brasil em 2010:
• Prêmio GRI Reader’s Choice – categorias Engajamento,
Prêmio Investidor e Vencedor Geral;
• Integrante da carteira do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE BM&FBovespa) pelo quinto ano
consecutivo;
• Deutsche Bank’s Straight Through Processing (STB)
Excellence Award;
• Vencedor do Prêmio e-finance 2010, com 35 cases
premiados em 12 categorias;
• Prêmio Abrasca de Criação de Valor, pela performance
e liquidez das ações negociadas em bolsa em 2009;
• Prêmio SM Awards 2010, como empresa de Destaque
em Crescimento – Bancos e Serviços Financeiros;
• Eleito melhor banco latino-americano de 2010, em
premiação oferecida pela revista Latin Finance;
• Prêmio “Melhores Empresas para Trabalhar 2010”
pelo Great Place to Work Institute;
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• Eleito o banco do ano no Brasil pela revista The Banker;
• Campanha Nacional pela Acessibilidade – CONADE;
• Prêmio Alide de reconhecimento das boas práticas
nas instituições financeiras de desenvolvimento;
• Selo Empresa Amiga da Criança;
• Selo Pró-Equidade de Gênero;
• Top 10 – Empresas de Maior Prestígio no Brasil
2010/2011 – Época Negócios;
• Prêmio prata na XVI Mostra ABMR&A (Associação
Brasileira de Marketing Rural e Agronegócios) de
Comunicação em Marketing Rural e Agronegócio –
Banco do Agronegócio na categoria Campanha de
Propaganda;
• 9º Prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos;
• Fundo de Ações de Governança e Sustentabilidade
da F&C.

Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores Independentes
Ao
Conselho de Administração, aos Acionistas, aos Administradores e
às demais partes interessadas do
Banco do Brasil S.A.
Brasília - DF

Introdução
Fomos contratados com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada sobre as informações
de sustentabilidade, divulgadas no Relatório Anual do Banco do Brasil S.A. e suas controladas (Banco do Brasil),
relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, elaborado sob a responsabilidade do Banco do Brasil. Nossa
responsabilidade é a de emitir um Relatório de Asseguração Limitada sobre essas informações de Sustentabilidade.

Procedimentos Aplicados
Os procedimentos de asseguração limitada foram realizados de acordo com a Norma NBC TO 3000 - Trabalho
de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, emitida pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade e com a
ISAE 3000 - International Standard on Assurance Engagements, emitida pelo International Auditing and Assurance
Standards Board IAASB., ambas para trabalhos de asseguração que não sejam de auditoria ou de revisão de
informações financeiras históricas.
Os procedimentos de asseguração limitada compreenderam:
(a)o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, coerência, o volume de informações quantitativas
e qualitativas e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração das
informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório Anual do Banco do Brasil;
(b) o entendimento da metodologia de cálculos e da consolidação dos indicadores através de entrevistas com
os gestores responsáveis pela elaboração das informações;
(c) confronto, em base de amostragem, das informações quantitativas e qualitativas com as informações de
sustentabilidade divulgadas no Relatório Anual; e
(d) confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações contábeis e/ou registros contábeis.

Critérios de Elaboração das Informações
As informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório Anual do Banco do Brasil de 2010 foram elaboradas
de acordo com as diretrizes para relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI G3).

Escopo e Limitações
Nosso trabalho teve como objetivo a aplicação de procedimentos de asseguração limitada sobre as informações
de sustentabilidade divulgadas no Relatório Anual do Banco do Brasil, nos itens de perfil (informações que
fornecem o contexto geral para a compreensão do desempenho organizacional, incluindo sua estratégia, perfil e
governança), na forma de gestão e nos indicadores de desempenho em sustentabilidade, não incluindo a avaliação
da adequação das suas políticas, práticas e desempenho em sustentabilidade.

Índice Remissivo GRI

185

Os procedimentos aplicados não representam um exame de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Adicionalmente, nosso relatório não proporciona asseguração limitada sobre o alcance de informações
futuras (como por exemplo: metas, expectativas e ambições) e informações descritivas que são sujeitas a avaliação
subjetiva.

Nível de Aplicação GRI - G3
Seguindo as orientações das diretrizes GRI-G3, o Banco do Brasil declara um Nível de Aplicação A+ em seu
Relatório Anual, relativo às informações de sustentabilidade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010.
O Banco do Brasil reportou os itens de Perfil, os indicadores de desempenho essenciais e as formas de gestão
para cada categoria de indicador, além dos indicadores desempenho e de forma de gestão do Suplemento Setorial
de Serviços Financeiros - “Financial Services Sector Supplement - Version 3.0. FSSS Final Version”., além dos
indicadores adicionais considerados materiais para seus stakeholders. Dessa forma, os procedimentos aplicados
foram considerados suficientes para nos certificarmos de que o nível de aplicação declarado pelo Banco do Brasil
está em conformidade com as orientações das diretrizes GRI-G3.

Conclusão
Com base nos procedimentos efetuados, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que
deva ser feita nas informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório Anual do Banco do Brasil, relativo ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2010, para que o mesmo esteja preparado de acordo com as diretrizes GRI-G3
e com os registros e arquivos que serviram de base para a sua preparação.

Brasília, 27 de abril de 2011

KPMG Auditores Independentes		
CRC SP-014428/O-6 F-DF			
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