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Lideranças

R$ 239,1 bilhões de Ativos;

R$ 115,5 bilhões em Depósitos;

R$ 88,6 bilhões em Crédito, com 18,3% do mercado;

US$ 25,9 bilhões em Câmbio Exportação, com 27,2% do mercado;

R$ 124,0 bilhões em Administração de Recursos de Terceiros, com 19,7% do mercado;

22,2 milhões de correntistas;

6,9 milhões de clientes habilitados na Internet;

14.450 pontos de atendimento no País;

39.015 terminais de auto-atendimento;

R$ 24,3 bilhões de faturamento em cartões, com 19,7% do mercado.

Rating Global 

FitchRatings Classificação

Individual C/D

Moeda Local - Curto Prazo B

Moeda Local - Longo Prazo BB

Moeda Estrangeira - Curto Prazo B

Moeda Estrangeira - Longo Prazo BB-

Standard & Poor's Classificação

Moeda Local - Longo Prazo BB

Moeda Estrangeira - Longo Prazo BB-

Moody's Classificação

Fortaleza Financeira E+

Moeda Local - Curto Prazo P-2

Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A3

Moeda Estrangeira - Curto Prazo NP

Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo B2

Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Ba2

Rating Nacional

FitchRatings Classificação

Curto Prazo F1+(bra)

Longo Prazo AA(bra)

Moody's Classificação

Curto Prazo BR-1 

Longo Prazo Aaa.br 

Ratings



Objetivos Estratégicos

Criar valor para os acionistas: O lucro líquido do Banco do Brasil de R$ 3 bilhões em 2004, permitiu retorno sobre
patrimônio líquido de 23% e lucro por ação R$ 3,87. No período, foram destinados R$ 954,3 milhões aos acionistas sob
a forma de juros sobre o capital próprio.
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2000

258

2001

265

2002

579

2003

746

2004

954

3.000

2.000 

1.000

Lucro Líquido e RSPL

2000

974

2001

1.082

2002

2.028

2003

2.381

2004

3.024

1.000

800

600 

400 

200 

12,8 12,9

22,6 22,3 23,0

Lucro Líquido (R$ milhões)

RSPL (%)

Composição da Carteira de Crédito (%)

Pessoa Jurídica

Agronegócios

Pessoa Física

Exterior

Dez/03 Total: R$ 77,6 milhões Dez/04 Total: R$ 88,6 milhões

34,6

17,0

36,2
12,2

18,1

37,7

33,9

10,2

800

700

600 

500 

400 

300 

200 

100

Receitas de Equalização  
(R$ milhões)

2004

403

2003

637

2002

508

2001

412

2000

338

3,4

10 

8 

6 

4 

2

Programa de Apoio à Exportação (Proex)   
Alavancagem (US$ bilhões)

2004

3.2

2003

4,4

2002

5,5

2001

8,7

2000

8,2

20042003200220012000

4 

3 

2 

1

BB Giro Rápido 
(R$ bilhões)

1,5
1,3

0,8

2,7

Ampliar a participação no mercado de empréstimos e financiamentos: Principal banco no financiamento às pessoas
físicas e jurídicas, ao agronegócio e às exportações no Brasil, o BB encerrou 2004 com R$ 88,6 bilhões de saldo na
carteira de crédito. Esse resultado consolidou a liderança do BB na concessão de crédito no País, com 18,3% de partici-
pação no mercado.

Atuar em Políticas Públicas, com prévia alocação de recursos e adequada remuneração: Como agente do Governo
Federal, o Banco recebe a diferença entre a taxa cobrada do tomador do crédito e os custos da captação, custos adminis-
trativos e tributários e remuneração de capital, na forma de equalização, ao financiar a agricultura com taxas reduzidas.
O BB também apóia as exportações e micro e pequenas empresas brasileiras com programas e linhas de financiamen-
to específicos.



Ampliar a base e fortalecer o relacionamento com os clientes: A base de clientes do Banco do Brasil atingiu o recorde
de 22,2 milhões de clientes ao final de 2004.

Disponibilizar serviços com tecnologia avançada e em canais complementares: Tendo como premissas comodidade,
rapidez e segurança, o Banco ampliou sua rede de terminais de auto-atendimento, alcançando mais de 39 mil
máquinas – a maior rede da América Latina – e reforçou outros canais de tecnologia avançada. Na Internet, o BB asse-
gurou outra liderança com cerca de 7 milhões de clientes habilitados.

Fortalecer a atuação como empresa socialmente responsável: No BB, o processo de gestão de pessoas busca atrair e
manter talentos. Em 2004, foram investidos R$ 30,2 milhões em treinamento e capacitação e concedidas 3.311 bolsas de
graduação, 3.547 bolsas de aperfeiçoamento e pós-graduação e 467 para estudos de língua estrangeira. O BB se desta-
cou, ainda, no relacionamento com a Comunidade, por meio da estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável
(DRS), que alcançou mais de 16 mil empreendedores, visando gerar trabalho e renda de forma sustentável.

Cartões Quantidade de Clientes (em milhões) 
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Pessoa Física Faturamento (R$ bilhões)
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Balanço Patrimonial (R$ milhões) 2000 2001 2002 2003 2004 

Ativos Totais 138.363 165.120 204.595 230.144 239.014

Depósitos Totais 69.070 73.436 97.253 110.014 115.532

Operações de Crédito 35.917 40.225 51.470 65.591 74.823

Patrimônio Líquido 7.965 8.747 9.197 12.172 14.106

Adm. de Rec. de Terceiros 47.967 61.438 66.153 102.658 124.021

Resultado (R$ milhões)

Res. Bruto da Inter. Financeira 4.681 4.869 8.071 10.006 10.463

Receitas de Prestação de Serviços 3.189 3.760 4.454 5.491 6.607

Despesas de Pessoal (5.623) (5.575) (5.548) (6.812) (7.096)

Lucro Líquido 974 1.082 2.028 2.381 3.024

Índices (%)

Rentabilidade e Produtividade

RSPL1 – 

(Lucro Líq./Patr. Líq. (%)) 12,8 12,9 22,6 22,3 23,0

Eficiência – 

(Desp. Adm./Rec. Operacionais (%)) 80,9 69,2 59,0 56,3 54,2

Cobertura –

(RPS/Desp. de Pessoal (%)) 56,7 67,4 80,3 82,5 52,6

Estrutura de Capital

Alavancagem (x) 17,4 18,9 22,2 18,9 16,9

Basiléia (%) 8,8 12,7 12,2 13,7 15,2

Mercado de Capitais

Capitalização de Mercado (R$ milhões) 3.985 7.206 6.696 17.568 25.979

Preço / Valor Patrimonial (x) 0,6 1,0 0,8 1,4 1,8

Dividendos / JPC (R$ milhões) 258 265 579 746 954

VPA por Ação (R$) 11,19 12,29 12,40 16,63 17,65

Lucro por Ação (R$) 1,37 1,52 2,77 3,25 3,78

Dados Estruturais

Pontos de Atendimento (mil) 7,5 11,0 12,3 13,2 14,5

Terminais de Auto-Atendimento 30,1 32,3 33,6 37,0 39,0

Clientes (milhões) 12,7 13,8 15,4 18,8 22,2

Pessoa Física 11,8 12,9 14,4 17,5 20,8

Pessoa Jurídica 0,9 0,9 1,0 1,2 1,4

Habilitados na Internet 2,6 4,0 4,8 6,0 6,9

Colaboradores (mil)

Funcionários 78,2 78,1 78,6 80,6 82,7

Estagiários 12,3 11,9 9,5 10,2 10,3

Menores Trabalhadores – – 2,8 3,8 4,7

1 Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Exprime o ganho percentual auferido pelos proprietários.

BB em Grandes Números
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O Banco do Brasil e o Mercado de Capitais

O Banco do Brasil e o mercado brasileiro de capitais são como irmãos gêmeos.
Ambos nasceram em 1808, gerados pela ânsia nacional por prosperidade
econômica, após três séculos de letargia colonial. Desde então, suas trajetórias
têm sido convergentes e interativas. O Relatório Anual 2004, inspirado por esta
parceria, conta, sob a forma de episódios, a história da contribuição do BB para o
desenvolvimento do mercado de capitais.

Também, tem destaque nesta edição a evolução da responsabilidade socioambiental,
que hoje permeia toda a cadeia de negócios da Empresa. Com informações, gráficos,
fotos e tabelas, o Relatório proporciona, assim, um maior entendimento sobre o Banco
do Brasil e suas realizações – a abertura completa do resultado do Banco no período,
reunindo dados contábeis e gerenciais na visão trimestral, está disponível em “Análise
do Desempenho”, documento que acompanha e complementa este Relatório.

Por mais de 150 anos, o Rio de Janeiro foi centro financeiro do País. Em 1960 a capi-
tal do País transferiu-se para Brasília e com ela a sede do Banco do Brasil. Já a
partir dos anos 80, o centro do mercado de capitais deslocou-se para São Paulo.

O BB acompanhou de perto todas estas mudanças e manteve-se na ponta do mer-
cado de capitais, entre períodos de prosperidade, crises econômicas e viradas
políticas. Esta é uma saga que ainda está por ser narrada em toda sua plenitude,
mas um fato parece incontestável: esses irmãos gêmeos mantêm, de 1808 até hoje,
a mesma filosofia e os mesmos princípios que nortearam sua criação – financiar um
sólido desenvolvimento nacional.

O Tema
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Ações Pioneiras

O Banco do Brasil  foi fundado em 12 de outubro de 1808 e com ele o

mercado de capitais no País. Por decisão do príncipe regente, D. João VI,

o capital da instituição seria constituído de 1.200 ações de um conto de

réis cada uma. O lançamento público destinava-se à subscrição por

grandes negociantes ou pessoas abastadas. Numa economia incipiente

como a daquele tempo, a operação encontrou sérias dificuldades. O próprio

D. João VI empenhou-se na captação de recursos.

Em janeiro de 1809, ele enviou cartas aos governadores das Capitanias,

determinando que buscassem obter acionistas para o Banco. Apesar

de todo o esforço, três anos depois, em fins de 1812, somente 126 ações

haviam sido subscritas. A partir de então, a Coroa esmerou-se em explorar

vaidades e interesses alheios. Com as ações, e de acordo com a quantidade

adquirida, passaram a ser ofertadas honrarias, como hábitos e comendas

da Ordem de Cristo. Aos militares que comprassem os títulos eram conce-

didas promoções ou isenções de serviço em tropa de linha.

Por fim, em 1817, nove anos após a fundação, encerrou-se a oferta pública

de ações do Banco do Brasil, completando-se o capital de 1.200 contos de

réis. O lançamento das ações do Banco do Brasil foi a primeira e, certamente,

a mais longa das operações desse tipo no mercado brasileiro de capitais.
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Mensagem da Administração

Senhores Acionistas,

Num cenário de retomada da atividade econômica com relativa estabilidade,
mantivemos o compromisso de tornar o Banco do Brasil uma empresa ainda mais
competitiva e comprometida com a sociedade brasileira.

Encerramos 2004 com lucro líquido de R$ 3 bilhões, o que comprova a capacidade
de o Banco do Brasil cumprir, eficientemente, seu papel de agente de políticas
públicas e de agregar valor aos seus acionistas. Esse resultado reafirma a
liderança do BB no competitivo mercado financeiro brasileiro e demonstra também
o sucesso de iniciativas da Empresa que contribuem para o desenvolvimento
sustentável do País.

Incluímos, explicitamente, em nossas políticas gerais e específicas, a temática
socioambiental. Ao longo do ano passado, apoiamos a oferta de crédito de forma
responsável, respondendo aos desafios do Governo Federal de financiar o desen-
volvimento econômico e social do País, sobretudo os programas de apoio às micro
e pequenas empresas, comércio exterior e agronegócio brasileiros.

Em 2004, mais de 660 mil micro e pequenas empresas beneficiaram-se de linhas
de crédito para investimento e capital de giro e US$ 3,2 bilhões em exportações
foram alavancados pelo Programa de Apoio às Exportações (Proex).

Utilizando, ainda, tecnologia inédita no sistema bancário mundial e com o apoio do
Governo Federal, o BB reforçou a automação do recebimento e a formalização das
propostas de crédito dos agricultores familiares. No ano, liberamos recursos no
montante de R$ 3,7 bilhões para o financiamento da agricultura familiar, colocando
o BB como o maior agente repassador de recursos para esse segmento no País.

Respondemos a outro desafio do Governo Federal ao promover a inclusão bancária
da população brasileira ligada à economia informal e de menor renda. Para isso,
investimos nas subsidiárias Banco Popular do Brasil, que ampliou a atuação do

Diálogos
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Banco no campo das microfinanças; e BB Administradora de Consórcios, que
ofereceu mais uma alternativa de aquisição de bens móveis duráveis e serviços
aos nossos atuais e potenciais clientes.

Aperfeiçoamos o modelo de negócios, por meio do desenvolvimento de novos pro-
dutos, e a segmentação, pela melhoria dos modelos de relacionamento; e, ainda,
perseguimos a excelência em capacitação e desempenho.

Na qualidade de agente de políticas públicas, conhecedor das características de
cada região do País, detentor de alta capilaridade e com capacidade de mobiliza-
ção, elaboramos um modelo de negócio para gerar trabalho e renda de forma
sustentável, inclusiva e participativa: a estratégia Desenvolvimento Regional
Sustentável (DRS).

Em síntese, os resultados e iniciativas do Banco apresentados em 2004 demons-
tram o compromisso com seus acionistas, clientes, funcionários e sociedade. O BB
reafirma esse compromisso ao garantir a eficiência na gestão de seus negócios,
consciente de sua responsabilidade enquanto instrumento do desenvolvimento
social e econômico do País.

Reconhecemos que esses resultados foram construídos na confiança de nossos
acionistas, clientes, mercado e sociedade brasileira e no esforço de nossos fun-
cionários. Assim, agradecemos a toda a equipe do Banco do Brasil pela dedicação
e empenho ao longo do último ano e reafirmamos nosso compromisso de tornar a
Empresa cada vez mais eficiente.

A Administração
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Mensagem do Presidente

Nesta edição do Relatório Anual, gostaria de comentar sobre a relevância do papel
que o Banco do Brasil exerce na economia brasileira. Somos uma eficiente
Empresa de mercado e, ao mesmo tempo, um importante agente de desenvolvi-
mento do País.

Fazemos parte da história do Brasil e sempre apoiamos o seu crescimento
econômico e social. Este é o nosso diferencial: compromisso com o País e uma
postura de vanguarda e liderança nos negócios.

O mercado acredita muito no nosso potencial e uma das provas concretas disso é
o fato de as ações BB (BBAS3) terem apresentado valorização de 35,4% superior
à de 17,8% do mercado. A capitalização de mercado totalizou R$ 26 bilhões,
crescimento de 47,9% no ano. Esse comportamento reflete os sólidos fundamen-
tos da Empresa, mas temos espaço para crescer ainda mais.

Trabalhamos pela bancarização da população de menor renda, democratizando o
acesso ao crédito. Fizemos isso por meio do microcrédito, com linhas específicas,
e do Banco Popular que hoje conta com 1 milhão de clientes.

Atuamos fortemente no crédito, onde somos líderes absolutos, com ênfase nas
micro e pequenas empresas, setor da economia brasileira que mais gera empregos.
Ao financiar o agronegócio, maior responsável pelo crescimento econômico do
País, colaboramos para a mudança da realidade de regiões do interior do Brasil.
O financiamento do BB ao Comércio Exterior tem sido fundamental para impulsionar
ainda mais as exportações brasileiras.

Tivemos forte atuação social, participando de programas como o Fome Zero e
implantando a estratégia de atuação Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS).
Contamos, também, com os trabalhos desenvolvidos pela Fundação Banco do Brasil,
que a cada dia alcança mais crianças, adolescentes e adultos em suas políticas de
educação e geração de emprego e renda.

Em 2004, nossa preocupação com o desenvolvimento do País passou a ser retratada
na nossa Missão: “Ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender
às expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcio-
nários e a Empresa e contribuir para o desenvolvimento do País”.
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Com mais de 22 milhões de correntistas somos o maior banco e uma das princi-
pais empresas do Brasil. Temos quase dois séculos de história e de bons serviços
prestados ao País. Em 2005, continuaremos surpreendendo o mercado com nossa
capacidade de nos renovarmos a cada dia, construindo um Banco do Brasil cada
vez mais atuante na nossa sociedade, oferecendo produtos e serviços de quali-
dade e contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento do País.

Agradeço aos nossos acionistas e clientes pela confiança e aos mais de 82 mil
funcionários pelos resultados obtidos em 2004.

Rossano Maranhão Pinto
Presidente 
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Perspectivas

Dentro do direcionamento estratégico definido pela Administração, em 2005, o Banco
continuará trabalhando para:

Garantir rentabilidade compatível com padrões de mercado;
Assegurar a relação adequada entre geração de receitas e estrutura de custos;
Manter padrões de Governança Corporativa referenciais para o mercado;
Ser referência no relacionamento com os clientes; e
Ampliar os negócios.

Continuaremos nossa estratégia de manter o BB como o principal banco em
comércio exterior, com liderança no mercado de câmbio exportação. Pretendemos,
ainda, nos posicionar como um dos principais bancos atuantes no Mercado de
Capitais brasileiro e como o principal repassador de recursos do BNDES.

Esperamos, também, ampliar a base de clientes e, ainda, aumentar a quantidade de
produtos por cliente. Com o Banco Popular do Brasil pretendemos atingir 2 milhões
de correntistas no período.

Internamente, pretendemos ser o melhor banco para se trabalhar no País, com nível
global de satisfação dos funcionários igual ou superior a 80%. Investiremos no
desenvolvimento e na formação dos que trabalham diariamente pelo sucesso do
BB. Nossa meta será treinar 90% do corpo de funcionários, cada um deles com um
mínimo de 30 horas de treinamento no ano.

Com relação ao programa Fome Zero, manteremos foco na inclusão social, no for-
talecimento da cidadania e do Desenvolvimento Regional Sustentável, de forma a
promover iniciativas de geração de trabalho e renda, assim como apoiar ações vo-
luntárias dos funcionários nos diversos projetos em curso nas comunidades.

Acreditamos que, ao atuar de maneira responsável na área social e também no que
diz respeito ao meio ambiente, de forma eficiente e lucrativa, contribuiremos para
a integração de todos os intervenientes de nossa cadeia negocial e ajudaremos o
Banco do Brasil a cumprir sua missão.

Estimamos investir R$ 1,6 bilhão em tecnologia, infra-estrutura e logística em 2005.
Com este montante, somado aos investimentos dos últimos anos, confirmaremos o
BB como um dos bancos tecnologicamente mais avançados da América Latina,
com tecnologia de auto-atendimento e de gestão de ativos desejada por vários
países do mundo.
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Os investimentos para 2005 prevêem a melhoria dos serviços e a redução dos custos,
maior segurança dos sistemas internos do BB, mais rapidez na transmissão de
dados e o uso de soluções que venham atender os clientes de modo diferenciado.
Os principais projetos de investimento a serem desenvolvidos em 2005 são:

Ativação plena das três Centrais de Atendimento BB (São Paulo, Curitiba 
e Salvador);
Manutenção da capacidade de processamento, armazenamento e contin-
gência, para suportar o crescimento da base de clientes;
Implementação total da nova rede de transmissão de dados – Rede de Multi
Serviços –, com aumento significativo das bandas de trânsito das transações,
otimizando todos os níveis de comunicação no Banco;
Desenvolvimento, aprimoramento e internalização de novas tecnologias de
atendimento, como o mobile banking; e
Datacenter para espelhamento das operações de negócios, a fim de ade-
quar o BB ao Novo Acordo de Basiléia.

Esperamos, com esses direcionamentos, confirmar o BB como o maior banco do
Brasil e manter assegurada a sustentabilidade da Empresa e os resultados cres-
centes, além de continuar a apoiar o desenvolvimento econômico e social do País.





A Primeira Bolsa

Em 1819, D. João VI determinou a construção de um prédio para sediar a

Bolsa do Rio de Janeiro. Seguindo a tradição ibérica, ela seria denominada

Praça do Comércio. O trabalho foi encomendado ao arquiteto Grandjean

de Montigny, membro da missão artística francesa que havia aportado

à cidade em 1816.

O lugar escolhido para a edificação ficava em pleno centro financeiro,

nas proximidades da Rua Direita, coração econômico do Rio de Janeiro,

fronteiro à Rua do Sabão, depois General Câmara, demolida no século 20,

para passagem da Avenida Presidente Vargas. O imóvel, ainda existente,

é hoje conhecido como Casa França – Brasil, vizinho ao atual Centro Cultural

Banco do Brasil. Montigny era conhecedor do assunto. Ele havia participado,

anos antes, de um concurso arquitetônico em Roma, sobre o tema Bolsa

para uma cidade marítima. Traduzida do francês, a legenda de seu desenho

não deixa dúvidas sobre o destino do prédio: “Fachada da Bolsa, lado da

Rua do Sabão”. Esta foi mais uma das sólidas vinculações do Banco do

Brasil com o nascente mercado de capitais do País.

O Banco financiou integralmente a construção da primeira Bolsa brasileira.

Do balanço de 1821 constava uma rubrica referente ao custo da Praça do

Comércio, no valor de 168.356$433, ou seja, cento e sessenta e oito contos,

trezentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três réis.
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Retrato da Empresa

O BB é hoje o maior banco do Brasil, tendo sido o primeiro a operar no País.
Ao longo dos seus 196 anos, o Banco do Brasil tem assegurado sua posição no
mercado financeiro, mantido seu compromisso com a promoção do desenvolvi-
mento nacional e adotado padrões de Governança Corporativa referenciais para
o mercado. Acumulou, também, identidade, conhecimento e especialização que o
diferenciam pela capacidade de atender todos os segmentos do mercado
financeiro brasileiro.

O Banco do Brasil foi o quarto banco a emitir moeda no mundo. Sua história pode ser
dividida em três fases: a primeira tem início com a sua criação, em 1808, por D. João
VI; a segunda, em 1851, com seu relançamento pelo Barão de Mauá – ocasião em
que se registrou a primeira operação com ações do BB na Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro; a terceira, em 1892, após a fusão com o Banco da República
dos Estados Unidos do Brasil. As ações originadas dessa união passaram a ser
negociadas na Bolsa do Rio de Janeiro em 1906.

Atualmente, o Banco participa de todos os segmentos do mercado financeiro e de
capitais. Os investimentos em tecnologia, o treinamento dos seus mais de 82 mil
funcionários e a estratégia de segmentação dos mercados têm sido fundamentais
para reafirmar o BB como uma empresa ágil, moderna e competitiva, que alinha
seus negócios ao compromisso de contribuir para o desenvolvimento do País.

Ciente de seu papel social de fomentador de programas, projetos e iniciativas, o
Banco do Brasil reafirma seu compromisso com os mais autênticos valores da
sociedade brasileira. Esse compromisso é reforçado pela atuação da Fundação
Banco do Brasil, criada em 1988, e pela elevação da área de responsabilidade
socioambiental da Empresa à categoria de Diretoria em 2004.

Perfil
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Hoje, a estrutura do BB conta com a maior rede própria de atendimento bancário
do País, com mais de 14,5 mil pontos, distribuídos em 2.984 municípios. O Banco
está presente em 21 países e tem, entre os bancos brasileiros, a maior rede de
atendimento também no exterior.

O BB tem a maior rede de atendimento bancária do País,

com mais de 14,5 mil pontos, em 2.984 cidades.

Pontos de Atendimento por Região
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Empresas Relacionadas 

O Conglomerado Banco do Brasil reúne, além do banco múltiplo, 16 empresas
controladas e uma administrada. Essas empresas complementam o portfolio de
produtos e serviços do BB. Por meio do BB Investimento, o Banco do Brasil detém
parcerias estratégicas em empresas coligadas, com participação mínima de 10%
do capital. Além disso, patrocina três entidades.
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Estrutura Organizacional

Dentro de um esforço contínuo de aprimoramento do sistema de Governança
Corporativa, a estrutura organizacional do Banco do Brasil foi ajustada em 2004.

Em abril, foram acionados novos cargos de diretor estatutário para as Unidades de
Controles Internos, Reestruturação de Ativos Operacionais e Relações com
Funcionários e Responsabilidade Socioambiental. O foco da Empresa, nesse
sentido, tem sido o de ampliar, cada vez mais, a transparência, a qualidade e a
agilidade do seu processo decisório.

Em maio, a fim de permitir ao Banco maior eficácia no cumprimento de sua
missão de gerar resultados para clientes e acionistas e de contribuir com o
desenvolvimento do País, foram criadas as Diretorias de Micro e Pequenas
Empresas e de Comércio Exterior.

Além disso, para gerir os processos referentes à segurança física, patrimonial e da
informação, ao combate à lavagem de dinheiro e aos eventos fortuitos de impacto na
continuidade dos negócios, o BB criou, em março, a Unidade Gestão da Segurança.
A medida, em conjunto com a implementação de novas soluções voltadas para esse
fim, fortalece a segurança necessária aos clientes  para operar com o Banco, em
qualquer um dos canais disponibilizados.
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Nossos Papéis como Investimento

Ações

Em dezembro de 2004, o capital social do Banco do Brasil era de R$ 9,9 bilhões,
composto por 810.617.415 ações ordinárias na forma escritural e sem valor nominal.
O maior acionista é o Tesouro Nacional, com 72,1% do capital, seguido pela Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), com 13,9%, e pelo
BNDESPar – empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social –, que tem 5,8% do capital. Desconsiderando as ações que
estão em tesouraria, os demais papéis – 6,8% – estão pulverizados no mercado.

Em 26 de janeiro de 2004, foi realizado o grupamento de ações e bônus de
subscrição do Banco do Brasil, na proporção de 1.000 para 1, conforme proposta
da Administração aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas,
realizada em 12 de novembro de 2003.

Em 8 de julho de 2004, o Conselho Diretor aprovou a realização das operações de
Oferta Pública de Aquisição de Bônus de Subscrição “B” e “C” e a simultânea
Emissão Privada de Ações com o objetivo de adquirir, para fins de cancelamento,
os bônus ainda existentes.

O resultado das operações foi objeto de Aviso aos Acionistas, em 12 de novembro
de 2004. Com relação à Subscrição Privada de Ações, foi atingido um total de
66.913.789 ações ordinárias no montante de R$ 1,5 bilhão. Foram subscritas,
ainda, 428.120 ações ordinárias por conta do exercício de 410.691 bônus "B",
representando R$ 8,5 milhões. As duas operações adicionaram 67.341.909 ações
ao capital do Banco, representando 8,4% de diluição sobre a base acionária
anterior, sem computar as ações em tesouraria.

A Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas, realizada em 22 de dezembro
de 2004, homologou o aumento do capital do Banco em R$ 1.497.964.668,44,
resultante da conclusão do processo das operações acima descritas. Em 27 de
dezembro de 2004, o Banco Central ratificou essa homologação.

São R$ 9,9 bilhões em capital social, 810 milhões 

de ações ordinárias e 273 mil acionistas.
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Composição Acionária

A composição do capital do BB caracteriza-se pela grande quantidade de acio-
nistas com pouca participação no capital. Da base acionária, 269.445 acionistas
(98,7%) respondem por 1% do capital, enquanto 3.554 acionistas (1,3%) detêm
99% do total das ações.

Acionistas por Faixa de Ações 

Free Float por Faixa de Ações 

Com relação ao domicílio fiscal dos investidores, a quantidade de acionistas residentes
no Brasil é de 272.814 (99,93%), que detêm 97,2% do total das ações, enquanto a
quantidade de acionistas estrangeiros é de 185 (0,07%), que detêm 2,8% das ações.

Acionistas % antes* % depois*

Tesouro Nacional 71,8 72,1

Previ 13,8 13,9

BNDESPar 5,8 5,8

Free Float 7,2 6,8

Pessoas Físicas 3,2 2,9

Pessoas Jurídicas 1,3 1,1

Capital Estrangeiro 2,7 2,8

Subtotal 98,5 98,6

Ações em Tesouraria 1,5 1,4

Total 100,0 100,0
*Composição anterior e posterior ao aumento de capital.

Faixa de ações Número de (%) Qtde. % Qtde.

Acionistas Acionistas Ações Ações

1 a 10 ações 181.604 66,5 651.893 0,1

11 a  50 ações 60.487 22,2 1.369.475 0,2

51 a  100 ações 11.657 4,3 832.543 0,1

101 a  1.000 ações 15.697 5,7 4.605.136 0,6

Acima de 1.000 ações 3.554 1,3 803.158.368 99,0

Total 272.999 100,0 810.617.415 100,0

Faixa de ações Número de (%) Qtde. % Qtde.

Acionistas Acionistas Ações Ações

1 a 10 ações 181.604 66,5 651.893 1,2

11 a  50 ações 60.487 22,2 1.369.475 2,5

51 a  100 ações 11.657 4,3 832.543 1,5

101 a  1.000 ações 15.697 5,7 4.605.136 8,3

Acima de 1.000 ações 3.551 1,3 47.743.293 86,5

Total 272.996 100,0 55.202.340 100,0
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Residência Fiscal dos Investidores

A respeito do total das ações do Banco que estão pulverizadas no mercado (6,8%),
ou seja, o free float, observa-se a predominância de Pessoas Físicas, que detêm
42,8% (23,6 milhões de ações) do total.

A maior parte do free float, 68,1% (37,6 milhões de ações), está sob a custódia da
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Do total das ações
disponíveis para negociação na CBLC, 60% encontram-se em poder de investi-
dores estrangeiros.

Participação de estrangeiros

Nos últimos anos tem sido observado aumento na participação de investidores
estrangeiros no capital do Banco. Em 2001, essa participação era de 1%, caindo
para 0,9% em 2002. Já em 2003, a participação desses investidores aumentou
para 1,6%, ocorrendo movimento semelhante em 2004, quando esse percentual
subiu para 2,8%.

Número de (%) Qtde. % Qtde.

Acionistas Acionistas Ações Ações

País 272.814 99,93 788.052.164 97,2

Exterior 185 0,07 22.565.251 2,8

Total 272.999 100,0 810.617.415 100,0
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No entanto, vale destacar que a participação de estrangeiros no capital do
Banco está limitada a, no máximo, 5,6%. Essa limitação decorre de determi-
nação legal, expressa no Art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, e repre-
senta a participação desses investidores quando da promulgação da Carta
Magna, em 1988.

De acordo com o disposto no referido artigo da Constituição, é vedado o aumento
do percentual de participação no capital de instituições financeiras com sede no
País, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. Dessa
forma, qualquer alteração nesse limite dependerá de edição de normativo de
iniciativa do presidente da República Federativa do Brasil.

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. O preço
de exercício desses bônus foi estabelecido em R$ 8,50, com reajuste pelo IGP-DI.
Em 31 de dezembro de 2004, o preço atualizado correspondia a R$ 21,29.

Após a operação de Oferta Pública de Aquisição dos Bônus, que resultou na
aquisição de 197.187.709 bônus série “B” e 328.957.694 bônus série “C”, totalizando
desembolso de R$ 1,5 bilhão, a composição dos bonistas ficou representada
conforme tabela a seguir:

Composição dos Bonistas

Os Bônus vigentes, série “B” e série “C”, apresentam as seguintes características:

Séries de Bônus “B” e “C”

Numa simulação, após a Oferta Pública de Aquisição dos Bônus, partindo da
premissa de que até 2011 não haverá aumentos adicionais de capital e de que a
totalidade dos bônus série “B” e série “C” seja exercida no vencimento, a diluição

% BNB Quantidade % BNC Quantidade

Pessoas Físicas 37,5 5.997.428 40,0 10.811.498

Pessoas Jurídicas 37,2 5.949.449 37,9 10.243.895

Capital Estrangeiro 25,3 4.026.265 22,1 5.973.353

Total 100,0 15.993.142 100,0 27.028.746

Data de Preço de  Cotação 

Série Código Exercício Quantidade Exercício R$ em R$

Bônus “B” BBAS 12 31.03 a 30.06.2006 15.993.142 21,09 6,99

Bônus “C” BBAS 13 31.03 a 30.06.2011 27.028.746 21,09 6,70
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esperada do capital do Banco será de 5,4%, sendo 2% provenientes do exercício
dos bônus série “B” e 3,4% do exercício dos bônus série “C”.

Diluição Esperada do Capital

Conversão: 1 Bônus = 1,043933 ações

Total do Capital = 810.617.415

As bases dos Bônus de Subscrição séries “B” e “C” caracterizam-se pela concen-
tração de bonistas com pouca participação no total dos bônus. Em relação aos
bônus série “B”, 165.440 bonistas (99,7%) possuem 14,2% dos bônus e 517 (0,3%)
bonistas detêm 85,8% do total. Em relação aos bônus série “C”, 215.663 bonistas
(99,6%) possuem 13,1% dos bônus e 851 bonistas (0,4%) detêm 86,9% do total.

Bonistas por Faixa de Bônus série “B”

Bonistas por Faixa de Bônus série “C”

Número de % Qtde. % Qtde.

Faixa de Bônus “B” Bonistas Bonistas Bônus “B” Bônus “B”

1 a 10 bônus 133.374 80,4 417.502 2,6

11 a 50 bônus 24.139 14,5 522.844 3,3

51 a 100 bônus 3.979 2,4 278.755 1,7

101 a 1.000 bônus 3.948 2,4 1.051.709 6,6

Acima de 1.000 bônus 517 0,3 13.722.332 85,8

Total 165.957 100,0 15.993.142 100,0

Número de % Qtde. % Qtde.

Faixa de Bônus “C” Bonistas Bonistas Bônus “C” Bônus “C”

1 a 10 bônus 165.620 76,5 532.392 2,0

11 a 50 bônus 37.285 17,2 818.707 3,0

51 a 100 bônus 6.261 2,9 445.728 1,6

101 a 1.000 bônus 6.497 3,0 1.753.808 6,5

Acima de 1.000 bônus 851 0,4 23.478.111 86,9

Total 216.514 100,0 27.028.746 100,0

Bônus Qtde. de Bônus Qtde. de Ações Diluição do Capital (%)

Série “B” 15.993.142 16.695.750 2,0

Série “C” 27.028.746 28.216.200 3,4

Total 43.021.888 44.911.950 5,4
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Performance dos Papéis

Mercado

No início de 2004, o clima de pessimismo nos mercados mundiais levou a um quadro
de volatilidade nos mercados interno e externo. No cenário interno, as críticas à política
econômica influenciaram negativamente o mercado. No cenário externo, a possibili-
dade de elevação dos juros americanos e a escalada do preço do petróleo acenaram
para um possível alongamento do prazo para a recuperação das economias dos
países emergentes, provocando certo nervosismo no mercado.

A partir do fim de maio, entretanto, uma sucessão de notícias favoráveis sobre
o bom desempenho da economia doméstica mudou os ânimos do mercado.
O crescimento de 5,3% do PIB nos nove primeiros meses do ano, a manutenção de
uma disciplina austera da política fiscal, o superávit de US$ 10,4 bilhões em conta
corrente até novembro e o superávit na balança comercial trouxeram otimismo aos
agentes econômicos.

O mercado acionário encerrou 2004 como a aplicação financeira que melhor rendi-
mento proporcionou aos seus investidores. O seu principal indicador, o Índice
Bovespa (Ibovespa), atingiu 26.196 pontos no fechamento do ano, representando
uma valorização nominal de 17,8%. O Ibovespa esteve em alta praticamente con-
tínua nos últimos sete meses do ano, período marcado pelo bom desempenho da
economia brasileira.

Ações – BBAS3

Comparando-se a valorização no ano das ações do BB com o Ibovespa, verificou-se
que as ações do Banco tiveram uma valorização de 35,4%, enquanto o Ibovespa
evoluiu 17,8%. Vale destacar que o Banco teve a segunda maior valorização do
Setor Financeiro e ficou entre as 15 maiores valorizações do mercado no ano.

As ações do Banco tiveram valorização de 35,4%, enquanto

o Ibovespa evoluiu 17,8%, ficando entre as 15 maiores

valorizações do mercado.
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Participação no Ibovespa

Em 2004, houve redução paulatina da participação das ações do setor bancário na
composição da carteira teórica do Ibovespa. No caso do Banco do Brasil, sua par-
ticipação no Ibovespa apresentou queda nos dois últimos anos. Entretanto, para o
primeiro quadrimestre de 2005, verifica-se um ligeiro aumento da participação do
Banco no Índice.

O volume financeiro e a quantidade de negócios do Banco tiveram uma valorização
maior do que o Ibovespa em 2004, o que explica a manutenção da participação do
Banco no Ibovespa no quadrimestre Jan/05 – Abr/05. Os resultados positivos apre-
sentados ao longo do ano e as operações de Oferta Pública de Aquisição dos Bônus
série “B” e série “C” e simultânea Emissão Privada de Ações contribuíram para a
melhoria da atratividade do papel do Banco no mercado acionário.
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A capitalização de mercado atingiu R$ 26 bilhões no fim de dezembro de 2004, contra
R$ 17,6 bilhões no mesmo período do ano anterior, incremento de 47,9%. O índice
Preço/Valor Patrimonial chegou a 1,84x contra 1,44x e o Lucro Líquido por ação atingiu
R$ 3,78 no ano.



32 Banco do Brasil – Relatório Anual 2004

Índices de Mercado
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Bônus – BBAS12 e BBAS13

A operação de compra dos bônus série “B” e série “C” afetou a performance
desses papéis, que encerraram o ano com variação positiva de 134,6% para os
Bônus “B” e 157,7% para os Bônus “C”.

* Dividendos/JCP dos últimos dois semestres
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Remuneração aos Acionistas

Aos acionistas é assegurado o recebimento semestral de dividendo mínimo e
obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido ajustado, como definido em lei
(LSA art. 202; Decreto n.º 2673/98) e no Estatuto do Banco. Observada a legislação,
o Banco do Brasil poderá autorizar o pagamento ou crédito aos acionistas de juros,
a título de remuneração do capital próprio, bem como a imputação do seu valor ao
dividendo mínimo obrigatório (Lei 9249, art. 9.º; Decreto n.º 2673/98).

A remuneração aos acionistas BB tem crescido nos últimos períodos, o que pode
ser verificado no gráfico abaixo.





Uma Nova Fase

O Banco do Brasil, nascido em 1808, foi exaurido por saques da Corte

portuguesa em seu retorno a Lisboa, por descalabro administrativo e des-

mandos financeiros durante o Primeiro Reinado. Findo o prazo de duração,

estabelecido em 20 anos, e sob intensa oposição política, foi finalmente

liquidado em 1833. Dezoito anos depois, em 1851, o gênio criador de Irineu

Evangelista de Souza, que viria a ser Barão e Visconde de Mauá, criou

uma nova instituição que denominou Banco do Brasil. Como antes, ele

também nasceria em um lançamento público.

Nesse ressurgimento do Banco há uma forte carga simbólica de suas

ligações permanentes com o mercado de capitais. As reuniões preparatórias

e a assembléia de constituição se realizaram no salão da Bolsa do Rio de

Janeiro, sediada na segunda Praça do Comércio, na antiga Rua Direita, atual

Primeiro de Março. Em 1853, o Banco do Brasil de Mauá se fusionaria com

o Comercial do Rio de Janeiro, por uma determinação legislativa liderada

pelo Visconde de Itaboraí, considerado o fundador do Banco de hoje.

Essa fusão propiciou um aumento de capital para 30 mil contos de réis.

Cerca de 53% das ações foram atribuídos aos acionistas dos bancos que

se uniam e 47% distribuídos ao público na capital do País e nas províncias.

O lançamento foi um grande sucesso. Apenas no Rio de Janeiro ele foi

subscrito por 719 acionistas.
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Governança Corporativa

Governança

O Banco do Brasil tem como meta em sua estratégia corporativa adotar padrões
de Governança referenciais para o mercado. Seu Estatuto contempla práticas que
garantem o equilíbrio de direitos entre os acionistas, a transparência e a prestação
de contas do negócio.

Entre os compromissos assumidos e incorporados ao Estatuto, fazem parte da roti-
na da Empresa: a realização de, pelo menos, uma reunião por ano com analistas;
a divulgação de informações pela Internet; a divulgação de demonstrações finan-
ceiras em inglês; e a adoção de mandato unificado de um ano para o Conselho de
Administração (CA) e para o Conselho Fiscal (CF).

São órgãos de administração do BB o Conselho de Administração, assessorado
pelo Comitê de Auditoria, e a Diretoria Executiva, composta pelo Conselho Diretor
(presidente e vice-presidentes) e pelos demais diretores. O Banco mantém, ainda,
um Conselho Fiscal permanente.

Todas as decisões, em qualquer nível da Empresa, são tomadas de forma cole-
giada, não existindo alçadas individuais. Com o propósito de envolver todos os
executivos na definição de estratégias e aprovação de propostas para os dife-
rentes negócios do BB, a Administração criou Comitês, Subcomitês e
Comissões de nível estratégico, que garantem agilidade, qualidade e segu-
rança às tomadas de decisão.
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Administração

A orientação geral dos negócios do Banco do Brasil é de competência do Conselho de
Administração (CA). Conforme previsto no Estatuto Social, o CA tem sete membros,
com mandato unificado de um ano – sendo permitida a reeleição. Dos sete membros,
três são indicados pelos acionistas minoritários e os demais, pelos majoritários.

Entre os assentos indicados por minoritários, um está reservado para represen-
tante dos funcionários por indicação de Clubes de Investimento que detenham no
mínimo 3% do capital votante. A Previ é o maior acionista minoritário, respondendo
pela indicação dos conselheiros previstos para os assentos de acionistas
minoritários. Em 2004, o Conselho reuniu-se 15 vezes, com 12 reuniões ordinárias
e três extraordinárias.

Nenhum dos conselheiros tem participação significativa no capital social e apenas
o vice-presidente do Conselho de Administração acumula função executiva,
como presidente do Conselho Diretor. Nas decisões sobre políticas, estratégias
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corporativas, plano geral de negócios, plano diretor e orçamento global, é sempre
necessário o voto favorável de, no mínimo, cinco conselheiros, ou seja, pelo menos
um representante dos acionistas minoritários tem de estar de acordo.

Os membros do CA para o mandato 2004/2005 foram eleitos pela Assembléia
Geral Ordinária (AGO) de 27 de abril de 2004. Na mesma data, em Assembléia
Geral Extraordinária (AGE), os acionistas elegeram os membros do Comitê de
Auditoria, criado pela AGE de 12 de novembro de 2003 para assessorar o CA nas
funções de auditoria e fiscalização.

Até 16 de novembro de 2004, a Vice-presidência do Conselho de Administração foi
ocupada por Cássio Casseb Lima, indicado pelo ministro da Fazenda, que acu-
mulava o cargo de presidente do Banco do Brasil. A partir de então, foi indicado
Rossano Maranhão Pinto, funcionário de carreira do BB, responsável pela Vice-
presidência de Negócios Internacionais e Atacado para assumir interinamente o
acúmulo dos referidos cargos.

Conselheiros

Conselho de Administração

Bernard Appy  Presidente do Conselho de Administração, representante da União,
indicado pelo ministro de Estado da Fazenda, é secretário executivo do Ministério
da Fazenda. Economista e professor do Departamento de Economia da Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade e Atuária da PUC-SP. Foi consultor
econômico e exerceu várias atividades didáticas, inclusive como professor univer-
sitário e pesquisador.

Cássio Casseb Lima  Foi vice-presidente do Conselho de Administração e 
presidente do Banco do Brasil até novembro de 2004, representante da União,
indicado pelo ministro de Estado da Fazenda. Atuou em várias instituições
financeiras, como o Banco de Boston, o Banco Francês & Brasileiro 
(Credit Lyonnais) e o Citibank. Foi presidente da Credicard S.A. Graduado em
Engenharia de Produção.

Rossano Maranhão Pinto  Vice-presidente interino do Conselho de Administração e
presidente interino do Banco do Brasil desde novembro de 2004, representante da
União, indicado pelo ministro de Estado da Fazenda. Funcionário do BB desde
1976, vice-presidente de Negócios Internacionais e Atacado. Foi também diretor
das áreas Internacional e Comercial, entre outras funções que exerceu no Banco.
Economista, é mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de Illinois (EUA),
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mestre em Economia Política pela Universidade de Brasília e pós-graduado em
Administração Financeira.

Carlos Augusto Vidotto  Membro indicado pelos acionistas minoritários, é professor
do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Além
de professor universitário, foi colaborador da Unctad/ONU e consultor do Instituto
de Economia do Setor Público (IESP/Fundap), no Governo de São Paulo. É mestre
e doutor em Economia.

Francisco Augusto da Costa e Silva  Membro indicado pelos acionistas minoritários,
é advogado e sócio de escritório de advocacia. Funcionário de carreira do BNDES,
ocupou, entre outros, os cargos de consultor jurídico da Embramec e superin-
tendente jurídico do BNDESPAR. Além de professor universitário e conferencista,
presidiu o Council of Securities Regulators (Cosra) e integrou o Executive
Commitee da International Organization of Securities Commissions (Iosco). Foi
diretor e presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Possui MBA
Executivo da Coppead (UFRJ).

João Carlos Ferraz  Membro indicado pelos acionistas minoritários, é diretor da
Divisão de Desenvolvimento Produtivo e Empresarial da Comissão Econômica para
América Latina e o Caribe – Cepal/ONU, Santiago, Chile. Foi pesquisador e profes-
sor universitário. Economista e jornalista, com especialização em Economia e
Ciências Políticas e em Estudos Sociais da Região Ibero-Americana. É doutor em
Política Científica e Tecnológica e em Economia.

José Carlos Rocha Miranda  Membro indicado pelo ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão. Foi professor do Instituto de Economia das universidades
Federal do Rio de Janeiro e Estadual de Campinas e pesquisador da Comissão
Econômica para América Latina e o Caribe – Cepal/ONU, Santiago, Chile. É mestre
e doutor em Economia.

Tarcísio José Massote de Godoy Membro indicado pelo ministro de Estado da
Fazenda, é coordenador-geral de Assunção e Reestruturação de Passivos da
Secretaria do Tesouro Nacional. Graduado e pós-graduado em Engenharia Civil,
com especialização em Geotecnia.

Fiscalização e Controle

O Conselho Fiscal (CF), órgão de controle e fiscalização dos atos administra-
tivos, é formado por cinco membros, sendo três deles eleitos por acionistas



42 Banco do Brasil – Relatório Anual 2004

minoritários. O Conselho reúne-se ordinariamente uma vez por mês e, extraor-
dinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros ou pela
Administração do Banco.

Conselheiros Fiscais

Alon Feuerwerker  Representante da União, é subchefe de Assuntos Parlamentares
da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais da Presidência da
República. Atuou nas áreas de jornalismo e comunicação, inclusive como editor
de Política, Economia, Opinião e Esportes de revistas especializadas e da Folha
de São Paulo.

Artemio Bertholini Membro indicado pelos acionistas minoritários, é sócio-diretor
de empresa de auditoria, consultoria, avaliações, treinamento empresarial desde
1978. Trabalhou no BB e foi gerente de Auditoria da Arthur Andersen & CO. É
mestre em Ciências Contábeis e Finanças.

Marcus Pereira Aucélio  Representante da União, indicado pelo ministro de Estado
da Fazenda, é secretário-geral de Administração da Dívida Pública da Secretaria
do Tesouro Nacional, onde ocupou vários cargos. Foi presidente do Conselho
Fiscal do Banespa e atuou como engenheiro em várias companhias do ramo.
Graduado em Engenharia Florestal, possui pós-graduação em Economia do Setor
Público e MBA Executivo em Finanças.

Rodrigo Pirajá Wienskoski  Representante da União, indicado pelo ministro de Estado
da Fazenda, é procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional, onde ocupou diversos
cargos. Bacharel em Direito, possui MBA em Direito Econômico e de Empresas.

Vicente de Paulo Barros Pegoraro  Indicado pelos acionistas minoritários, atualmente
é representante da Previ em Conselhos de Administração e Fiscal. É funcionário
aposentado do BB, onde ocupou vários cargos. Formado em Direito, Administração
de Empresas, Economia, Contabilidade e Letras, possui especialização em Análise
de Sistemas, Informática, Contabilidade e pós-graduação pela Escola Superior de
Magistratura e pela Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal.

Além do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, compõem o sistema de
fiscalização e auditoria do Banco: a auditoria independente e a auditoria interna,
órgão estatutário que se reporta diretamente ao Conselho de Administração. O BB
está sujeito, ainda, à fiscalização do Banco Central do Brasil e do Tribunal de
Contas da União.
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Gestão de Negócios

A gestão de negócios é exercida pela Diretoria Executiva, formada pelo Conselho
Diretor – composto pelo presidente e sete vice-presidentes e por 20 diretores
estatutários, funcionários de carreira do BB. O sistema de gestão conta com o
assessoramento de auditoria interna.

Cabe à Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir o Estatuto do Banco, as deli-
berações da Assembléia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração e,
além de outras atribuições, fazer executar as políticas, as estratégias corporativas,
o plano geral de negócios, o plano diretor e o orçamento global do Banco, sempre
observando os princípios de boa técnica bancária e as práticas da boa
Governança Corporativa.

Diretoria Executiva

Conselho Diretor

Cássio Casseb Lima  Foi vice-presidente do Conselho de Administração e presi-
dente do Banco do Brasil até novembro de 2004, representante da União, indicado
pelo ministro de Estado da Fazenda. Atuou em várias instituições financeiras, como
o Banco de Boston, o Banco Francês & Brasileiro (Credit Lyonnais) e o Citibank. Foi
presidente da Credicard S.A. Graduado em Engenharia de Produção.

Rossano Maranhão Pinto  Vice-presidente interino do Conselho de Administração e
presidente interino do Banco do Brasil desde novembro de 2004, representante da
União, indicado pelo ministro de Estado da Fazenda. Funcionário do BB desde
1976, vice-presidente de Negócios Internacionais e Atacado. Foi também diretor
das áreas Internacional e Comercial, entre outras funções que exerceu no Banco.
Economista, é mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de Illinois (EUA),
mestre em Economia Política pela Universidade de Brasília e pós-graduado em
Administração Financeira.

Adézio de Almeida Lima  Vice-presidente de Crédito e Gestão de Riscos. No BB,
além de gerente de agências, foi superintendente adjunto da Super Estadual MG e
superintendente regional em Curitiba. Foi membro do Conselho de Administração
da La Fonte Telecom S.A. Graduado em Ciências Econômicas e Matemática, pos-
sui MBA em Administração Financeira, Formação Geral e em Marketing.

Antônio Francisco de Lima Neto Vice-presidente interino de Negócios Inter-
nacionais e Atacado. Exerce, também, os cargos de diretor-gerente da BB Leasing
S.A., conselheiro da BB Securities LTD e diretor regional da Associação Brasileira
das Empresas de Leasing. Foi superintendente estadual no Tocantins (TO),
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superintendente regional em Belo Horizonte e membro do Conselho Deliberativo do
Sebrae Nacional. Graduado em Ciências Econômicas, possui MBA em Formação
Geral e Marketing.

Edson Machado Monteiro  Vice-presidente de Varejo e Distribuição do BB, onde
ocupou vários cargos. Foi presidente interino, diretor executivo, diretor deliberativo
e membro do Conselho Fiscal da Previ; diretor de Auditoria da Telemar e membro
do Conselho Administrativo da BrasilSaúde, além de representar o BB em vários
Conselhos de Administração. É graduado em Economia, Engenharia Econômica e
possui MBA Executivo Internacional.

José Luiz de Cerqueira César  Vice-presidente de Tecnologia e Logística. Foi dire-
tor de Tecnologia e Sistemas do Unibanco e BM&F; diretor de Negócios e Tecnologia
da Open Commerce; superintendente de Tecnologia da Informação da Tecnologia
Bancária. Atuou também no Banco do Nordeste, no Itaú e na Itautec. Graduado em
Engenheira Eletrônica.

Luiz Eduardo Franco de Abreu  Vice-presidente de Finanças, Mercado de Capitais
e Relações com Investidores. Foi membro do Conselho Fiscal da Itaúsa – Investi-
mentos Itaú, diretor-presidente e presidente do Conselho Administrativo do Banco
de Brasília (BRB) e diretor de Operações da Pacific do Brasil Comércio Exterior
Ltda. Mestre em Administração de Empresas, pela Duke University (EUA), possui
especialização em Finanças.

Luiz Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza  Vice-presidente de Gestão de Pessoas
e Responsabilidade Socioambiental. Foi membro dos Conselhos de Administração
e Fiscal da Academia de Letras e do BB; membro do Conselho Fiscal da Previ;
professor da Faculdade Feclesc/Uece; e membro do Conselho de Administração
da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern). Graduado em
Pedagogia e Filosofia, é mestre em Educação.

Ricardo Alves da Conceição  Vice-presidente de Agronegócios e Governo. No BB,
entre outros cargos que ocupou, foi diretor de Negócios Rurais, Agroindustriais e
com o Governo. Exerceu diversos cargos no Ministério da Fazenda, foi secretário
executivo do Ministério da Agricultura, ministro interino da Agricultura e chefe de
Divisão de Preços Mínimos, no Departamento de Normas e Assuntos Técnicos
Rurais. Graduado em Ciências Econômicas e Letras.

Aldo Luiz Mendes  Diretor de Mercado de Capitais e Investimento. No BB, entre
outros cargos que ocupou, foi gerente executivo, assessor da Presidência e 
assistente, supervisor e assessor do Departamento de Análise Financeira e Custos.
É mestre e doutor em Economia.
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Augusto Braúna Pinheiro  Diretor da área Internacional. Foi gerente-geral e gerente
adjunto do BB no exterior, além de membro do Conselho Fiscal do BB Viena. Formado
em Engenharia Civil, possui MBA em Formação Geral para Altos Executivos.

Derci Alcântara  Diretor de Agronegócios. Além de gerente em agências do BB, foi
superintendente estadual e regional. Atuou, também, como conselheiro de empresas
como RGE, Valepar e Telemar. Graduado e mestre em Administração de Empresas,
possui MBA em Finanças e Mercado de Capitais, MBA Executivo em Gestão e 
APG-Amana MBA Internacional, com especialização em Relações Internacionais.

Henrique Pizzolato  Diretor de Marketing e Comunicação. Foi membro do Conselho
de Administração do BB e de outras empresas; Diretor de Relações Externas e
Parlamentares da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB);
Diretor de Seguridade da Previ; e Diretor Administrativo do Clube de Investimento
dos Funcionários do BB. Bacharel em Arquitetura e Urbanismo.

Izabela Campos Alcântara Lemos  Diretora de Relações com Funcionários e
Responsabilidade Socioambiental. No BB, entre outras funções que ocupou,
foi assessora da Vice-presidência de Gestão de Pessoas e Responsabilidade
Socioambiental. Graduada em Administração, possui MBA em Marketing e
Gestão da Comunicação Organizacional.

João Carlos de Mattos  Diretor de Governo. Com mais de 20 anos de experiência
administrativa no BB, foi superintendente estadual e comercial. Com Licenciatura
Plena em Matemática, possui MBA em Formação Geral Básica para Altos
Executivos, APG-Amana MBA Executivo Internacional e Governança Corporativa,
pela USP.

José Carlos Soares  Diretor de Micro e Pequenas Empresas. Entre outros cargos
que ocupou no BB, foi gerente em agências e superintendente estadual. Graduado
em Ciências Contábeis, possui pós-graduação em Teoria da Contabilidade e MBA
Formação de Executivos e APG-Amana MBA Executivo Internacional.

José Gilberto Jaloretto  Diretor de Controladoria. Foi gerente adjunto da Agência do
BB em Paris (França), gerente executivo e gerente de Divisão na Área Internacional.
Foi, ainda, assessor da Presidência e auditor interno. Membro de Conselhos de
Administração no Brasil e na França, foi professor na Fundação Getulio Vargas
(FGV) e na Universidade de Brasília (UnB). É mestre e doutor em Contabilidade.

José Maria Rabelo  Diretor de Comércio Exterior. Membro do Conselho de 
Administração da La Fonte Telecom e da Ativos S.A. Foi superintendente executivo na
Unidade de Crédito e na Unidade de Negócios em São Paulo, além de atuar como
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membro de Conselhos de Administração e Fiscal, inclusive do Conselho Deliberativo
do Sebrae e Comissão de Riscos da Febraban. Bacharel em Direito, possui MBA em
Formação Geral Básica para Altos Executivos e APG – Amana MBA Internacional.

Juraci Masiero  Diretor de Gestão de Pessoas. Participou dos Conselhos Delibe-
rativos da Previ e da Cassi, foi diretor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul
(Banrisul), além de conselheiro fiscal da Empresa Fras-Le. Formado em Ciências
Jurídicas e Sociais.

Luiz Carlos Silva de Azevedo  Diretor da área Comercial interino. Participa como
representante do BB na Febraban e no Conselho Fiscal da Visanet e, como represen-
tante da Previ, na Eluma. Além de gerente em agências do BB, foi superintendente
regional e gerente executivo da Diretoria Comercial. Economista, possui MBA
Formação Geral para Altos Executivos.

Luiz Gustavo Braz Lage  Diretor de Crédito. Entre outros cargos que exerceu no BB,
foi gerente de Divisão e gerente executivo nas Diretorias de Crédito e Comercial.
Bacharel em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas, possui MBA
Executivo em Finanças e em Negócios Internacionais.

Manoel Gimenes Ruy  Diretor de Tecnologia. É membro do Conselho de Adminis-
tração da La Fonte Telecom. Entre outros cargos que exerceu no BB, foi assessor
da Presidência, chefe de Departamento e de Gabinete. Atuou em outras empresas
do Conglomerado e em outras instituições financeiras. Graduado e pós-graduado
em Vernáculas e Francês, possui pós-graduação em Organização, Sistemas e
Métodos e especialização em Teoria da Literatura.

Miguel Oscar Viana Peixoto  Diretor Jurídico. Foi educador corporate do BB e mem-
bro do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil/CE, além
de professor e palestrante. Formado em Direito, possui MBA em Administração.

Murilo Castellano  Diretor de Controles Internos. No BB, atuou nas áreas de Contro-
ladoria, Crédito e Auditoria. É professor na Fundação Getúlio Vargas. Graduado em
Engenharia Civil, é mestre em Engenharia de Sistema e Computação e possui MBA
Riscos e especialização em Finanças.

Paulo César Simplício da Silva  Diretor de Distribuição e de Canais Varejo. Atual-
mente, é membro do Conselho Fiscal da Inepar, tendo participado do Conselho
Fiscal de outras empresas. Foi superintendente estadual em São Paulo e no Rio
Grande do Sul, além de gerente de agências do BB. Com graduação em
Administração de Empresas, possui MBA em Finanças, Formação Básica para
Altos Executivos e MBA em Marketing.
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Paulo Euclides Bonzanini  Diretor de Varejo. Foi superintendente comercial, estadual
e regional, além de gerente de agências do BB no Estado de São Paulo. Graduado
em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, possui MBA Formação Geral
Altos Executivos.

Paulo Rogério Caffarelli  Diretor de Logística. Foi gerente executivo da Diretoria de
Distribuição, entre outros cargos que ocupou no BB e na Previ, além de participar
como membro de Conselhos de Administração e Fiscal. Graduado em Direito e
mestre em Gestão Econômica de Negócios, possui pós-graduação em Comércio
Exterior, Direito no Comércio Internacional e MBA em Direito Societário e Finanças.

Ricardo José da Costa Flores  Diretor de Reestruturação de Ativos Operacionais.
Entre as várias funções que exerceu no BB, ocupou os cargos de gerente e
superintendente executivo nas  áreas de Crédito e Reestruturação de Ativos Ope-
racionais. Atuou, ainda, como representante do BB e da Previ em Conselhos Fiscais
e junto à Febraban. Graduado em Economia, possui MBA Controller e especialização
em Análise e Elaboração de Projetos.

William Bezerra Cavalcante Filho  Diretor de Finanças. Além de outros cargos que
ocupou no BB, foi gerente de Administração de Ativos de Terceiros da BBDTVM e
gerente de Operações Financeiras na Diretoria de Finanças. Participou também
como representante do Banco em diversos Conselhos de Administração. Graduado
em Ciências Econômicas, possui MBA Executivo em Finanças e Formação Geral
para Altos Executivos (FGV).

Políticas de Divulgação e Negociação

Desde 2002, o BB institui a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, que
regulamenta, no âmbito de todo o Conglomerado, o tratamento das informações
privilegiadas. Para o BB, a adoção dessa Política é mais do que uma exigência do
órgão regulador. Ela demonstra o respeito da Empresa para com o mercado investi-
dor e seu compromisso com a transparência. Apesar de facultado pela CVM, o
Banco adotou, também, a Política de Negociação com valores mobiliários de sua
emissão por todas as pessoas que, no conceito da Empresa, são consideradas
auto-reguláveis.

Ambas as Políticas estão disponíveis para o mercado no site da CVM
(www.cvm.gov.br) e no Portal bb.com.br/ site Relações com Investidores.
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Além das Políticas, o Banco mantém, desde a vigência da Instrução CVM 31/84,
um sistema de auto-regulação abrangente e efetivo, por meio do qual normatiza e
controla a divulgação de informações relevantes e a negociação, por funcionários
e administradores, com valores mobiliários de sua emissão. Todas as normas e pro-
cedimentos compõem o Livro de Instruções Codificadas (LIC), ao qual têm acesso
todos os funcionários do Banco. Segundo as instruções, todos os funcionários e
prestadores de serviço com acesso a informações relevantes, independentemente
da função que ocupam, devem observar as normas da auto-regulação. No fim de
2004, constavam da relação de auto-regulados, mantida na sede da Empresa, mais
de seis mil funcionários e administradores.

Em cumprimento às recomendações da CVM e às normas internas que regem a
auto-regulação, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e
da Diretoria Executiva do BB informam, imediatamente após sua posse, a quanti-
dade e as características dos valores mobiliários de emissão do Banco de que
sejam titulares, bem como seus planos de negociação. As efetivas negociações
com papéis do BB são comunicadas mensalmente ao Banco e à CVM.

Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva e
sua participação no capital social da Empresa são apresentados a seguir.

Conselho de Administração Ações ON Bônus “B” Bônus “C”

31.12.04 31.12.03 31.12.04 31.12.03 31.12.04 31.12.04

Bernard Appy 01 1.000 – – – –

Rossano Maranhão Pinto 01 – – – – –

Carlos Augusto Vidotto 02 1.001 – – – –

Francisco Augusto da Costa e Silva 02 1.002 – – – –

João Carlos Ferraz 02 1.001 – – – –

José Carlos Rocha Miranda 01 1.000 – – – –

Tarcísio José Massote de Godoy 01 1.000 – – – –

Conselho Fiscal Ações ON Bônus “B” Bônus “C”

31.12.04 31.12.03 31.12.04 31.12.03 31.12.04 31.12.03

Marcus Pereira Aucélio – – – – – –

Alon Feuerwerker – – – – – –

Rodrigo Pirajá Wienskoski – – – – – –

Artemio Bertholini – – – – – –

Vicente de Paulo Barros Pegoraro 1 1.232 – 336 – 560
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Conselho Diretor Ações ON Bônus “B” Bônus “C”

31.12.04 31.12.03 31.12.04 31.12.03 31.12.04 31.12.03

Rossano Maranhão Pinto 1 – – – – –

Adézio de Almeida Lima 2 2.464 – 769 1 1.233

Antônio Francisco de Lima Neto – – – – – –

Edson Machado Monteiro 57 57.876 17 17.362 28 28.939

José Luiz de Cerqueira César – – – – – –

Luiz Eduardo Franco de Abreu 1 1.000 – – – –

Luiz Oswaldo Sant’Iago

Moreira de Souza 2 2.544 – 748 1 1.249

Ricardo Alves da Conceição 371 371.463 111 111.253 185 185.424

Diretores Estatutários Ações ON Bônus “B” Bônus “C”

31.12.04 31.12.03 31.12.04 31.12.03 31.12.04 31.12.03

Aldo Luiz Mendes – – – – – –

Augusto Braúna Pinheiro – – – – – –

Derci Alcântara 33 33.676 9 9.806 16 16.345

Henrique Pizzolato 26 26.537 7 7.714 12 12.858

Izabela Campos Alcântara Lemos – – – – – –

João Carlos de Mattos – – – – – –

José Carlos Soares 219 218.080 6 5.425 10 9.044

José Gilberto Jaloretto – – – – – –

José Maria Rabelo 20 20.000 6 6.000 10 10.000

Juraci Masiero – – – – – –

Luiz Carlos Silva de Azevedo – – – – – –

Luiz Gustavo Braz Lage – – – – – –

Manoel Gimenes Ruy 14 14.267 4 4.192 6 6.988

Miguel Oscar Viana Peixoto – – – – – –

Murilo Castellano 3 3.177 – 921 1 1.537

Paulo César Simplício da Silva 29 29.044 8 8.568 14 14.281

Paulo Euclides Bonzanini – – – – – –

Paulo Rogério Caffarelli – 898 – 245 – 409

Ricardo José da Costa Flores 19 19.564 5 5.673 9 9.457

Willian Bezerra Cavalcanti Filho – – – – – –

Órgão Estatutário – Auditoria

José Luis Salinas – – – – – –
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Evento Objeto Data 

AGO/AGE Alterações estatutárias; elei-

ção dos membros do CF, do

CA e do Comitê de Audito-

ria; aumento de capital

27.04; e 22.12

Divulgação do resultado

– coletiva de imprensa

Apresentação do resultado

trimestral e análise do

desempenho

17.02;17.05;

17.08; e 25.11

Encontro com Analistas e

Investidores – Abamec,

Animec e Apimec

Apresentação do resultado

trimestral e análise do de-

sempenho. Destaque para

o I Encontro Nacional com

Investidores realizado em

São Paulo

29.03; 31.03; 01.06;

07.06; 18.10; 21.10;

25.10; 27.10;

28.10; e 06.12

Grupamento de ações

– Aviso aos Acionistas

Grupamento de ações ordiná-

rias (BBAS3) e bônus de subs-

crição (BBAS12 e BBAS13)

na proporção 1000:1

26.01

OPA de bônus e 

subscrição de ações

– Aviso aos Acionistas

Oferta pública de aquisição

de bônus séries “B”

(BBAS12) e “C” (BBAS13),

subscrição de ações e exer-

cício dos bônus série “B”

08.07; e 12.11 

Pagamento de

Dividendos/JCP

2º sem/03 – R$ 423.794 mil;

1º sem/04 – R$ 449.958 mil;

2º sem/04 – R$ 504.308 mil;

01.03

30.08

30.12.04 e 28.02.05
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Publicação das 

Demonstrações Contábeis

Divulgação das demons-

trações contábeis nos jor-

nais de grande circulação:

Diário Oficial da União,

Correio Braziliense, Jornal

do Commercio e Gazeta

Mercantil

18.02 e 18.08

Reuniões do Conselho

de Administração

Homologação de decisões

do Conselho Diretor e apro-

vação de matérias de sua

competência, conforme

previsto na LSA e no Esta-

tuto do BB

12.01; 17.02; 08.03; 05.04;

03.05; 07.06;

06.07; 16.08;

03.09; 11.10;

18.11 e 13.12

Reuniões da

Diretoria Executiva

Análise e decisão sobre

matérias de sua competên-

cia, conforme previsto no

Estatuto

08.01; 11.02; 11.05 e 22.09

Os documentos pertinentes a cada evento estão disponíveis no portal BB, site Relações com Investidores: Fatos Relevantes, Avisos

aos Acionistas, Atas e Sumários.

Evento Objeto Data 

Teleconferência de 

resultado – português

e inglês

Apresentação do resultado

trimestral e análise do de-

sempenho

18.02; 18.05; 18.08; 26.11

e 29.11
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Relações com Investidores

O Banco do Brasil estabelece e difunde boas práticas de Governança Corporativa,
preservando compromissos com acionistas e investidores, com transparência e
equilíbrio de direitos. A conquista do Prêmio Mauá, concedido ao BB em outubro
de 2004, como a melhor companhia de capital aberto do País em 2003, mostra sua
força na defesa dos interesses dos investidores no mercado de capitais brasileiro.

O relacionamento do Banco com seus acionistas e o mercado investidor é feito pela
Gerência de Relações com Investidores (RI). Em 2004, o Banco aprimorou e inten-
sificou esse relacionamento.

No período, o Banco realizou nove reuniões com analistas do mercado de capitais
– seis nas regionais da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do
Mercado de Capitais (Apimec), duas na Associação Brasileira dos Analistas de
Mercado de Capitais (Abamec) e o Encontro Nacional com Investidores e Analistas,
evento que reuniu cerca de 400 pessoas e contou com a participação do presi-
dente e de vice-presidentes do BB.

Foram realizadas outras 27 reuniões com investidores e analistas do mercado de
capitais; seis road shows, nos Estados Unidos e na Europa; duas reuniões em
parceria com a Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais
(Animec); uma audioconferência para prestar esclarecimentos sobre a Oferta
Pública de Aquisição dos Bônus de Subscrição e Subscrição Privada de Ações;
além de sete teleconferências com analistas; e oito teleconferências de resultado
(quatro em português e quatro em inglês).

No endereço www.bb.com.br/ site Relações com Investidores, o Banco divulga
relatórios trimestrais, resultados, apresentações institucionais, fatos e outras infor-
mações relevantes, nas versões em português e em inglês.

O atendimento aos acionistas do BB está direcionado
às mais de três mil agências em todo o País. Adicio-
nalmente, o Banco criou um inovador canal virtual, a
Sala do Acionista, no Portal bb.com.br/ri, onde o investi-
dor poderá consultar, mediante informação de senha,
sua posição acionária, o histórico de rendimentos e a
compra e vendas de ações, entre outras informações
relativas ao mercado de capitais e ao próprio Banco.



53Banco do Brasil – Relatório Anual 2004

Gestão de Riscos e Conformidade

O modelo de gestão de riscos do Banco do Brasil vai além do cumprimento de
todos os dispositivos legais e regulamentares requeridos pelas entidades regu-
ladoras do mercado. Em sua matriz de riscos, o BB inclui, ainda, categorias não
exigidas e implementa níveis de segregação superiores aos recomendados pelos
normativos vigentes.

Cada um dos riscos geridos pelo BB apresenta ênfase de gestão complemen-
tar às demais categorias, o que garante a gestão global dos riscos aos quais o
BB está sujeito.
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Categoria Ênfase

Risco de Conjuntura Por meio da construção de cenários do meio ambiente e

do reposicionamento sistemático e tempestivo de sua

estratégia de negócios, o Banco garante a sua competitivi-

dade de forma consistente ao longo do tempo.

Risco de Crédito Preconiza uma garantia de retorno dos capitais empresta-

dos alinhada a uma política permanente de expansão de

negócios e taxas e preços competitivos.

Risco de Mercado Garante que os recursos necessários para as operações

de crédito e os recursos captados de clientes sejam 

geridos de forma a obter rentabilidade, disponibilidade e

solidez para o Banco.

Risco de Liquidez Garantia do provimento dos recursos de capital necessários

para suportar o conjunto de operações do Banco, com ênfase

nas taxas de retorno dos capitais investidos.

Risco Operacional Garante que os processos da Organização sejam definidos

com respeito às normas e regulamentos vigentes, que as

operações do Banco sejam realizadas com a máxima segu-

rança, além de prevenir a ocorrência de falhas opera-

cionais que possam causar prejuízos para a Empresa, para

seus funcionários e para seus clientes.

Risco Legal Garante que os processos e a operacionalização de

negócios do Banco estejam de acordo com o preconizado

pela legislação vigente.

Risco de Imagem A postura do Banco de atuar sempre com ética e 

responsabilidade e de agregar valor à sociedade deve ser

preservada e percebida, em respeito aos seus clientes, ao

mercado em geral e aos seus acionistas e funcionários.

O gerenciamento dos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional é
segregado das unidades de negócios. O Banco tem uma visão consolidada dessas
categorias e, em seu gerenciamento, considera a interdependência entre elas de
forma integrada.
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Para avaliar as quatro categorias de riscos – crédito, mercado, liquidez e opera-
cional – e definir estratégias para a Organização, o BB instituiu o Comitê de Risco
Global (CRG), responsável por decidir questões relacionadas ao gerenciamento de
riscos do Banco e de suas subsidiárias integrais. Sua estrutura é composta pelo
Conselho Diretor, diretores e executivos de diversas áreas. Em 2004, o CRG
realizou 28 reuniões.

O processo de gestão integrada desses riscos foi concluído em julho de 2004. Esse
modelo alinha o Banco do Brasil às melhores práticas adotadas pelo mercado
mundial e está adequado às diretrizes traçadas pelo Banco Central do Brasil e às
recomendações oriundas do Novo Acordo de Basiléia ou Basiléia II.
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Risco Operacional 

Para a gestão do risco operacional, que a partir do Novo Acordo de Basiléia passará
a compor o cálculo do capital regulatório exigido, o BB desenvolveu um modelo
próprio de mensuração avançada, que tem por objetivo identificar as situações de
exposição aos riscos, classificar e mensurar perdas operacionais, mitigar riscos e
incentivar a discussão acerca do risco operacional em toda a Instituição.

O atual estágio do processo de mensuração já permite ao BB atender plenamente
à abordagem padronizada proposta pelo Novo Acordo. Ao se compararem os
efeitos sobre a alocação de capital com a abordagem básica para risco opera-
cional, observa-se que o estágio atual possibilita uma redução de até 70% no total
de capital a ser alocado conforme diretrizes do Basiléia II.

A meta do BB é capacitar-se para mensurar o risco operacional do Conglomerado
segundo a abordagem avançada. Com isso, espera-se uma economia de capital
da ordem de 80% em relação à abordagem básica, não comprometendo a capaci-
dade do Banco na concessão de crédito.

As áreas responsáveis pela execução do gerenciamento dos riscos operacionais
têm a avaliação de conformidade e a segurança como foco de atuação prioritário.
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O gerenciamento do risco operacional identifica e avalia os riscos, suas conse-
qüências financeiras e causas, sob quatro fatores de risco: processos, pessoas,
sistemas e eventos externos.

Risco de Crédito

O Banco do Brasil investe no aperfeiçoamento contínuo do processo e das práti-
cas de controle e gestão do risco de crédito, em consonância com os referenciais
internacionais de mercado e com o Novo Acordo de Basiléia.

Todas as decisões relacionadas a risco de crédito são tomadas de forma colegiada
e de acordo com as diretrizes e as normas da Organização, que visam assegurar
a assunção de risco em níveis adequados.

Para a identificação dos riscos associados à carteira de crédito, o BB utiliza modelos tais
como análise de portfolio em diversas visões, acompanhamento da evolução qualitativa
e quantitativa da carteira e níveis de concentração, entre outros.

Orientado à adoção das abordagens baseadas em classificações internas, o BB
desenvolveu modelos proprietários que estão em implementação. Esses modelos
habilitarão o Banco do Brasil aos requisitos exigidos pelo Novo Acordo de Basiléia.

Riscos de Mercado e de Liquidez

Para minimizar o risco a que está exposto em função da volatilidade das taxas de
juros e de câmbio, de variações significativas no preço dos ativos e de oscilações
no mercado de ações e de commodities, o Banco do Brasil ocupa-se dos riscos de
mercado e liquidez.

Para melhor gerenciamento do risco de mercado, o BB segrega as operações
comerciais e de tesouraria das operações de trading, ambas com limites e 
estratégias próprias. Essa segregação visa conferir ao Banco um posicionamento
conservador na gestão dessa categoria de risco.

Quanto ao risco de liquidez, o BB mantém reservas formadas por Títulos Públicos
Federais de fácil conversão em espécie. Tais reservas são consideradas na elabo-
ração do processo orçamentário e, portanto, atendem às necessidades diárias do
fluxo de caixa da Instituição. O BB tem, ainda, plano de contingência para fazer
frente às crises nos mercados financeiro nacional e internacional.

Nota: Informações complementares sobre Gestão de Riscos: vide caderno Análise do Desempenho, página 47.





A Crise de 1864

Em 10 de setembro de 1864, iniciou-se o maior pânico de mercado

vivido nas sete décadas de existência da Monarquia no Brasil. Na

manhã daquele dia, a Casa Bancária A. J. Alves Souto & Cia., a maior

e mais popular do Rio de Janeiro, com cerca de 10 mil clientes, fechou

as portas e suspendeu seus pagamentos. O tumulto foi imediato e se

espraiou por toda a cidade. À tarde, uma multidão tomou o centro

financeiro numa corrida bancária jamais vista. O Banco do Brasil

esteve no epicentro desse terremoto econômico. Ele havia adiantado

recursos àquela casa, já tendo ultrapassado os limites do socorro

tecnicamente possível.

Pela manhã, Alves Souto consultou um diretor do Banco, no sentido

de obter mais 900 contos de réis. A resposta teria sido que era inviável,

e melhor seria se a Casa Souto encerrasse suas atividades. A notícia

correu e o Banco do Brasil passou a ser encarado pelo povo em

desespero como responsável pelo cataclisma. Um piquete de cavala-

rianos da Polícia Militar da Corte foi destacado para proteger as

dependências do Banco e demais instalações do distrito financeiro.

Desordem e agitação perduraram uma semana.

Em 17 de setembro, o Governo Imperial decretou a suspensão por 60 dias

de todos os vencimentos, prorrogando-os por igual período. Além disso,

deu curso forçado às cédulas emitidas pelo Banco do Brasil, evitando as

falências em cascata, tranqüilizando o mercado financeiro e permitindo

a posterior recuperação da economia.
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Estratégia

Em 2004, diversos ajustes foram feitos na Estratégia Corporativa – Orientação Geral
de Negócios do BB, o que trouxe o refinamento da missão do Banco, que passou
a reconhecer o compromisso com o desenvolvimento do País.

Para cumpri-la, o BB estabeleceu princípios que expressam valores compreendidos,
aceitos e aplicados na Organização e na vida profissional de seus colaboradores.
São eles:

Compromisso com o desenvolvimento das comunidades e do País;
Ética e transparência;
Responsabilidade socioambiental e respeito à diversidade;
Inovação e melhoria contínua de produtos, serviços e processos;
Proatividade e prudência no gerenciamento do risco, da rentabilidade, da
liquidez e da segurança;
Excelência e especialização no relacionamento com o cliente;
Estímulo ao cooperativismo e ao associativismo;
Tradição da marca BB como diferencial competitivo;
Gestão participativa, decisão colegiada e trabalho em equipe;
Valorização do trabalho eficiente e inovador, incentivo ao autodesenvolvi-
mento dos funcionários e ascensão funcional baseada no mérito.

Orientação

Missão: ser a solução em serviços e intermediação 

financeira, atender às expectativas de clientes e 

acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcionários 

e a Empresa e contribuir para o desenvolvimento do País.
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A direção estratégica também foi reformulada, indicando o que Banco deseja:

Ser um banco competitivo e exercer papel de liderança nos mercados
Varejo, Atacado e Governo;
Ser o banco líder no mercado de crédito, no financiamento do comércio
exterior, no agronegócio e no mercado brasileiro de capitais;
Ter suas ações do Banco com participação destacada em bolsas de valores;
Ser o melhor banco para se trabalhar no País;
Atuar como principal:
• Banco de empresas brasileiras no País e no exterior;
• Agente em crédito para investimento;
• Banco oficial de crédito do Governo Federal e agente captador e repas-

sador de recursos dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Ser o banco referência em:
• Responsabilidade socioambiental;
• Financiamento do desenvolvimento sustentável do País;
• Gestão e integração de riscos;
• Controle e compliance;
• Tecnologia, logística e segurança bancária;
• Processo de análise, condução e cobrança do crédito;
• Atendimento ao cliente;
• Gestão da força de vendas.

Para isso, foi levantado o que é preciso ter:

Rentabilidade compatível com padrões de mercado e desempenho auto-
sustentável;
Capacidade de desenvolver instrumentos financeiros inovadores e adequa-
dos ao estágio de desenvolvimento do País;
Capacidade de antecipar ou rapidamente responder aos desafios impostos
pela concorrência;
Negócios remunerados em função dos riscos envolvidos;
Produtos e serviços com atributos valorizados pelos clientes;
Soluções integradas, com disponibilidade, conveniência e segurança
nos canais;
Relacionamentos duradouros com os clientes;
Processos racionalizados e automatizados;
Competências organizacionais que diferenciem a Empresa da concor-
rência e que sejam reconhecidas pelos clientes como geradoras de
benefícios únicos;
Padrões de Governança Corporativa referenciais para o mercado;
Funcionários especializados, capacitados e motivados.
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A partir de tudo isso, vislumbram-se as posições e os atributos que o BB espera alcançar:

Visão de futuro

Nós nos concentramos em criar relacionamentos duradouros. Nossos
produtos e serviços são desenvolvidos com atributos valorizados pelos
clientes, aos quais oferecemos soluções integradas por meio de canais
com disponibilidade, conveniência e segurança. Primamos pela excelência
na gestão da força de vendas e no atendimento ao cliente.

Por sermos competitivos, exercemos papel de liderança nos mercados
Varejo, Atacado e Governo. As empresas brasileiras nos têm como princi-
pal banco no País e no exterior.

Somos o banco líder em crédito e o maior agente captador e repassador de
recursos de todas as esferas governamentais. Lideramos o mercado de
crédito, o financiamento do comércio exterior, o agronegócio e o mercado
brasileiro de capitais. Somos referência no financiamento ao desenvolvimento
sustentável do País.

Nossa sistemática de crédito – análise, condução e cobrança – é referência
na indústria financeira, assim como  nossas metodologias de controle,
compliance, gestão e integração de riscos. Realizamos negócios adequada-
mente remunerados, em função dos riscos envolvidos.

Temos processos racionalizados e automatizados, apoiados pelo que há de
mais avançado em termos de tecnologia, logística e segurança bancária.

Temos capacidade de desenvolver instrumentos financeiros inovadores e
adequados ao estágio de desenvolvimento do País. Antecipamo-nos e
respondemos rapidamente aos desafios impostos pela concorrência.

Tais características nos conduzem a um desenvolvimento auto-sustentável.
A rentabilidade e o retorno ao acionista são compatíveis com os padrões
de mercado, o que nos leva a reforçar o compromisso com a transparência,
ao praticarmos padrões de governança referenciais para o mercado. Por
conseqüência, nossas ações têm destaque em bolsa de valores.

Somos o melhor banco para se trabalhar no País, referência em responsa-
bilidade socioambiental, com funcionários especializados, capacitados e
motivados. Investimos no desenvolvimento dos funcionários por entendermos
que o modo como tratamos nossos colaboradores se reflete no modo
como nossos clientes são tratados.

Por tudo isso, nossas competências organizacionais nos diferenciam da concor-
rência e são reconhecidas pelos clientes como geradoras de benefícios únicos.

A nossa estratégia é criar valor para clientes, acionistas, funcionários e sociedade.
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Além disso, pela primeira vez na história da Empresa, a revisão da estratégia
corporativa trouxe a inclusão do posicionamento pretendido para o público interno,
que prevê o compromisso com a ética, o diálogo, a formação e a valorização do
funcionário. Os posicionamentos de marca, que deve sinalizar identidade com o
cliente, e de empresa, que deve evocar um banco completo, especializado em
segmentos de mercado, foram mantidos.

Posicionamento Institucional Pretendido

Marca Empresa
Identidade com o cliente Banco completo, especializado em 

segmentos de mercado

Público Interno
Compromisso com a ética, o diálogo, a formação e a valorização do funcionário

Outro destaque da revisão foi a elaboração de um documento que consolida as
decisões sobre a atuação da Empresa até 2007. Os objetivos estratégicos desse
plano de longo prazo foram agrupados segundo cinco perspectivas – Financeira,
Clientes, Sociedade, Processos Internos e Comportamento Organizacional –, para
as quais foram definidos direcionadores corporativos.

Com base na estratégia definida, algumas das ações desenvolvidas e resultados
obtidos pelo Banco em 2004 podem ser observados nos quadros a seguir:

Perspectiva: Financeira

Direcionadores Ações Desenvolvidas / Resultados Obtidos

Fortalecer a estrutura patrimonial pela

geração de resultados sustentáveis.

Lucro líquido de R$ 3 bilhões, com 23% 

de retorno sobre o patrimônio líquido.

Implementar parcerias estratégicas,

negociais, operacionais e societárias

para alavancagem de negócios e 

otimização de resultados.

Projeto Sinergia BB e Caixa, estabelecido

entre o BB e a Caixa Econômica Federal a

fim de compartilhar soluções, gerar negó-

cios, otimizar estruturas e reduzir custos.
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Fortalecer a participação do Banco em

negócios internacionais, inclusive 

comércio exterior.

1º lugar no mercado de Câmbio

Exportação, com 27,2% de

participação no mercado;

1º lugar no mercado de ACC/ACE, com 

volume de US$ 9 bilhões em operações

e 33,5% de participação.

Ampliar a oferta de produtos e serviços

por meio de canais alternativos,

buscando soluções de menor custo.

88,4% de transações realizadas via servi-

ços tecnológicos e canais complementares

em relação ao total de transações;

Automatização do recebimento e da

formalização das propostas de crédito

dos agricultores familiares.

Focalizar a participação em empresas 

que gerem sinergia com os negócios do

Banco, desinvestindo nas demais.

No segmento de vales-benefício, o Banco,

por meio do BB Investimentos, o Banco do

Brasil, é associado ao Bradesco, ao ABN

AMRO Real e à Visa na Companhia

Brasileira de Soluções e Serviços – CBSS.

Ampliar a atuação no segmento de 

menor renda – com baixo custo, de forma

desburocratizada e massificada – e no

desenvolvimento regional sustentável,

observados os aspectos relacionados

a risco e retorno.

A bancarização, por meio do Banco

Popular do Brasil, foi estimulada,

alcançando 1,1 milhão de clientes;

16 mil empreendedores beneficiados 

nos planos de negócios estruturados

segundo a estratégia do Desenvolvimento

Regional Sustentável.

Perspectiva: Financeira
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Perspectiva: Clientes

Direcionadores Ações Desenvolvidas / Resultados Obtidos

Ampliar, rentabilizar e fidelizar a base

de clientes, assegurando qualidade no

atendimento.

22,2 milhões de correntistas;

Média de 4,6 produtos por cliente com

mais de um ano de conta corrente.

Aperfeiçoar e desenvolver modelo

de negócios por setor econômico e 

respectiva cadeia produtiva, que 

agregue valor para os clientes.

Varejo: segmentação de pessoas físicas

em faixas de relacionamento a partir da

renda mensal e de aplicações;

Atacado: segmentação combinada das

variáveis econômicas – Indústria,

Comércio e Serviço – e faturamento

bruto anual;

Governo: desenvolvimento de soluções

específicas para todo o segmento Exe-

cutivo, Legislativo e Judiciário, nas respecti-

vas esferas Federal, Estadual e Municipal;

Segmento de Agronegócios: atendimento

com visão integral do cliente e foco em

suas necessidades específicas, a partir da

visão sistêmica da cadeia produtiva.

Fortalecer a comunicação junto aos

públicos externo e interno para

promover a percepção da identidade

entre Banco e cliente.

Prêmio Top of Mind 2004 – Folha de 

São Paulo, categoria: Banco. Marca mais

lembrada pelo 14º ano consecutivo;

O Banco do Brasil foi apontado em

pesquisa da Interbrand como o detentor

da quarta marca mais valiosa do País,

avaliada em US$ 520 milhões.
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Perspectiva: Sociedade

Direcionadores Ações Desenvolvidas / Resultados Obtidos

Atuar como indutor de desenvolvimento

em bases sustentáveis.

Impantação da estratégia de atuação

denominada Desenvolvimento Regional

Sustentável (DRS), que visa gerar trabalho 

e renda de forma sustentável, inclusiva 

e participativa, considerando as 

potencialidades e as características 

locais das comunidades.

Estimular a bancarização da população

de menor renda.

1,1 milhão de correntistas conquistados pelo

Banco Popular do Brasil, em mais de 5,5 mil

pontos de atendimento espalhados em 

1.540 municípios

Perspectiva: Comportamento
Organizacional

Direcionadores Ações Desenvolvidas / Resultados Obtidos

Atuar com ética e estabelecer excelência

em competência profissional e desempe-

nho dos funcionários.

Investimento de R$ 32,2 bilhões no desen-

volvimento dos funcionários: média de

99,35 horas de treinamento por funcionário.

Implementar práticas de gestão de 

pessoas que assegurem qualidade 

de vida no trabalho e satisfação 

dos funcionários.

Entre 45 mil funcionários pesquisados,

98% estão satisfeitos.
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Perspectiva: Processos 
Internos

Direcionadores Ações Desenvolvidas / Resultados Obtidos

Identificar processos internos críticos,

estabelecer padrões mínimos de desem-

penho e revisá-los periodicamente.

Identificação e avaliação dos riscos opera-

cionais, com foco nas conseqüências

financeiras e nas causas, modeladas em

quatro fatores de risco: processos,

pessoas, sistemas e eventos externos;

Definição de Indicadores-Chave de

Risco, que são métricas sinalizadoras 

de desvio no comportamento esperado

dos processos.

Aperfeiçoar mecanismos de segurança e

controle, transformando confiabilidade em

diferencial mercadológico.

Para gerir os processos referentes à segu-

rança física, patrimonial e da informação,

ao combate à lavagem de dinheiro e aos

eventos fortuitos de impacto na continuidade

dos negócios, o BB criou, em março, a

Unidade Gestão da Segurança.

Aprimorar sistemas de suporte à decisão

gerencial, em especial os relativos a 

custos, precificação, crédito, riscos,

mercado e concorrência.

O processo de gestão integrada desses

riscos foi concluído em julho de 2004.

Esse modelo alinha o Banco do Brasil às

melhores práticas adotadas pelo mercado

mundial e está adequado às diretrizes

traçadas pelo Banco Central do Brasil e às

recomendações oriundas do Novo Acordo

de Basiléia ou Basiléia II.





Uma Fusão e Tanto

O Banco do Brasil foi participante, em 1893, da maior fusão ocorrida, até

então, no mercado de capitais do País. Naquele tempo, a emissão de

moeda era privativa de bancos que tivessem autorização governamental

para fazê-lo. Na região do Rio de Janeiro eram duas as instituições emis-

soras: o Banco do Brasil e o Banco da República dos Estados Unidos do

Brasil. Este último havia surgido no mais importante lançamento de ações

durante a bolha especulativa que recebeu o nome de Encilhamento, em

1890, num volume total de 200 mil contos de réis, todo subscrito num único

dia, valor igual ao dobro do capital do BB.

O caos financeiro e político dos primórdios da República levou os dois

bancos a um quadro de virtual insolvência. Assim eles se encontravam em

dezembro de 1892, quando o Governo decretou-lhes a fusão, com o obje-

tivo de promover seu saneamento. Eram duas companhias abertas de

grande porte, com ações cotadas em Bolsa. Finalmente, em fevereiro

seguinte, as assembléias de acionistas aprovaram a união criando o Banco

da República do Brasil, que ficou sendo a única, entidade emissora de

moeda na área da Capital Federal.

Esse privilégio cessou quatro anos depois, quando a capacidade de emis-

são passou a ser exclusividade do Tesouro Nacional. A palavra República

permaneceu no nome do Banco até 1906, quando ele retomou sua denomi-

nação histórica de Banco do Brasil.
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Segmentação de Mercados

A atuação do BB no mercado é orientada pelo foco estratégico no cliente. Os inte-
resses e as demandas dos mercados em que o BB atua – Varejo, Atacado e
Governo – são alinhados às estratégias de relacionamento, ao desenvolvimento de
produtos e à estruturação e disponibilização de canais de atendimento.

Em 2004, os modelos de relacionamento do Banco com os diferentes públicos foram
aprimorados a fim de conquistar e fidelizar clientes de diversos perfis, incentivar o
consumo de produtos e serviços, dar suporte à rede na realização de novos negó-
cios e contribuir para a democratização da inclusão bancária e do acesso ao crédito.

No fim do período, a base de clientes do Banco do Brasil totalizou 22,2 milhões de
clientes correntistas, dos quais 20,8 milhões de pessoas físicas e 1,4 milhão de
pessoas jurídicas, crescimento total de 18,1% em relação ao registrado em 2003.
Adicionalmente aos clientes correntistas, o BB tinha 5,3 milhões de poupadores,
2,4 milhões de beneficiários do INSS não correntistas e 1,1 milhão de clientes no
Banco Popular do Brasil.

A sinergia entre os mercados Varejo, Atacado e Governo é verificada por meio dos
convênios de folha de pagamento. Em dezembro, 7,4 milhões de clientes receberam
seus proventos pelo Banco. As ações de bancarização também contribuíram para
adicionar 2 milhões de clientes – aposentados, poupadores e do setor informal – ao
Conglomerado BB.

Mercado Varejo

No Varejo, o Banco do Brasil atende pessoas físicas e micro e pequenas empresas.

O modelo de segmentação do mercado Varejo, no segmento de pessoas físicas,
congrega seis faixas de relacionamento: Preferencial A e B, Exclusivo, Banco do
Brasil Estilo, Banco do Brasil Private e Banco Popular do Brasil.

Mercados
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Para melhor atender aos clientes do Banco do Brasil Private, que se caracterizam
pelo elevado volume de recursos aplicados, o BB inaugurou, em junho, seu
primeiro escritório Private, localizado na cidade de São Paulo. Atualmente, já são
atendidos clientes de Porto Alegre - RS, Rio de Janeiro - RJ e Belo Horizonte - MG,
locais que terão escritórios Private instalados durante o primeiro semestre de 2005.

No segundo semestre, o modelo de relacionamento Banco do Brasil Estilo teve sua
expansão iniciada. Além da presença em Campinas - SP, foram instaladas mais duas
agências, uma na cidade de São Paulo e outra na cidade do Rio de Janeiro. A
expansão também contou com a criação de outros 52 espaços Banco do Brasil Estilo
em agências de Varejo distribuídas em sete estados – RJ, DF, BA, PR, RS, SC e SP.

O relacionamento com o cliente, do tipo pessoa física, dos segmentos Preferencial
A e B e Exclusivo é realizado por gerentes de relacionamento e por funcionários do
atendimento na rede de agências Varejo. Em 2004, além do aprimoramento dos
produtos, serviços e canais de atendimento para esse público, o Banco lançou o
Programa de Relacionamento BB, que oferece vantagens aos clientes em função
de seu relacionamento com o Banco, no intuito de fidelizar essa base.

O mercado Varejo responde, ainda, pelo atendimento aos clientes do agronegócio.
Esse relacionamento decorre da visão integral do cliente com foco nas suas necessi-
dades específicas, a partir da visão sistêmica da cadeia produtiva. Essa orientação

Segmentação Varejo

Banco do Brasil Private:
Investimentos > R$ 1.000.000

Banco do Brasil Estilo
Renda > R$ 10.000 ou
Investimentos > R$ 50.000

Exclusivo 
R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ou
R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000

Preferencial A 
R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ou
R$ 1.000 < Investimentos < R$ 5.000

Preferencial B 
Renda comprovada < R$ 750 ou
Investimentos < R$ 1.000

Banco Popular do Brasil 
Renda declarada < R$ 720 ou
 Investimentos < R$ 1.000
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fundamenta-se na característica do Produtor Rural de “empresa rural pessoa físi-
ca”, pois a renda é obtida do resultado da sua atividade agropecuária na forma de
faturamento bruto. Isso o distingue dos demais clientes do mercado de varejo
bancário e define suas necessidades, capacidade de consumo e as oportunidades
de negócios com fornecedores de insumos e compradores da produção.

O Banco Popular do Brasil, subsidiária integral cuja atuação
complementa a do BB no esforço de promover a inclusão
bancária no País, é responsável pelo segmento de clientes
pessoa física de menor renda, sem comprovação de rendi-

mentos, e do setor informal da economia, atendidos por meio de uma rede de
correspondentes bancários.

O mercado Varejo também inclui as Micro e Pequenas Empresas (MPE), consideradas
aí as pessoas jurídicas, cooperativas de crédito e associações com faturamento bruto
anual de até R$ 10 milhões. No fim de 2004, o BB contava com 1,3 milhão de clientes
MPE, dos quais mais de 752 mil empresas tinham atendimento especializado.

Mercado Atacado

O relacionamento com as pessoas jurídicas com faturamento bruto anual
superior a R$ 10 milhões é feito pelo mercado Atacado. No primeiro semestre
de 2004, a segmentação desse mercado, antes por faturamento, foi aprimorada
pela reorganização combinada das variáveis do segmento econômico – Indústria,
Comércio e Serviço – e pelo faturamento bruto anual.

Esse mercado tem uma rede de atendimento exclusiva presente em todas as
regiões do País. No fim de 2004, os mais de 24,4 mil clientes desse segmento
contavam com 85 agências em funcionamento, sendo 17 agências com perfil de
atendimento Corporate.

Mercado Governo

No mercado Governo, fazem parte do público-alvo do BB os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, nas respectivas esferas Federal, Estadual e Municipal. Para
esse mercado, o Banco do Brasil tem desenvolvido soluções específicas que
procuram atender toda a cadeia do segmento, auxiliando o dia-a-dia não só do
administrador público, como também dos servidores e dos fornecedores.

Essas soluções facilitam o gerenciamento dos recursos de forma segura e transpa-
rente e a condução de diversos processos administrativos geridos pelo ente público.
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Exterior

A atuação do BB no exterior está voltada para a captação de recursos e para a
promoção e viabilização de negócios com o Brasil, mediante apoio às empresas
brasileiras na realização de operações de comércio exterior e na conquista de
novos mercados. Além disso, o BB presta atendimento a brasileiros residentes em
outros países.

O modelo de atendimento do BB no exterior baseia-se em sua rede própria de
agências e em uma rede complementar de bancos correspondentes, que
permitem a realização de transações e negócios, próprios e de clientes.

O BB está presente em importantes centros financeiros da Europa. Em Portugal,
por exemplo, a atuação do BB é voltada para o varejo, registrando mais de 41 mil
clientes. Em 2004, foi inaugurada a subagência de Cascais, ligada à agência de
Lisboa, e, em 2005, serão abertas mais duas novas unidades, uma no Parque das
Nações, em Lisboa, e outra no Porto.

Na África, o BB instalou um escritório em Luanda, Angola, com o objetivo de
apoiar os negócios do Brasil naquele continente e abrir novos mercados para as
exportações brasileiras.

Na Ásia, o BB concentrou esforços no Japão e na China. No Japão, a atuação do
Banco está direcionada para a área de varejo, com o objetivo de apoiar e ampliar
negócios com a comunidade brasileira naquele país e também aumentar a sua
base de clientes.

Na China, o BB está presente nas praças de Hong Kong e Xangai. A atuação do
Banco em Hong Kong é voltada para o relacionamento com instituições financeiras
e para a representação institucional. Em Xangai, está direcionada para o apoio às
empresas brasileiras nas operações comerciais de exportação e importação.

O escritório do BB no México teve forte atuação em 2004, apoiando as empresas
brasileiras e mexicanas na viabilização de negócios de comércio exterior. Nos
Estados Unidos, foram iniciados os procedimentos para a instalação da corretora
Banco do Brasil Securities LLC, em Nova York, que somará esforços com a BB
Securities Ltd., em Londres, na Inglaterra, no posicionamento do BB no mercado
de capitais internacional.

Na América do Sul e no Panamá, o foco de atuação é o segmento empresarial,
voltado para apoio ao comércio exterior e investimentos brasileiros no exterior.





Um Templo para o Mercado

Em 7 de maio de 1880, com a presença do Imperador Pedro II e sua mulher,

D. Teresa Cristina, foi lançada a pedra fundamental da nova sede da Bolsa

do Rio de Janeiro. Era a terceira Praça do Comércio, na Rua Primeiro de

Março, n º 66, e assim como a primeira, também financiada pelo Banco do

Brasil. A construção do prédio levou 26 anos, até ser inaugurado pelo

Presidente Rodrigues Alves em novembro de 1906. Mas a Bolsa já o

utilizava, mesmo inacabado, desde fins dos anos 1880. Sua rotunda

majestosa abrigava o pregão, em que os corretores se reuniam diaria-

mente para negociar ações, debêntures e títulos públicos.

Durante mais de 40 anos ela foi o epicentro do mercado de capitais no

país. Em 1922, o proprietário do imóvel, a Associação Comercial do Rio

de Janeiro, o cedeu ao Banco do Brasil numa composição das dívidas

contraídas para sua edificação. Uma extensa reforma modificou-lhe

substancialmente a fachada e o interior.

A partir de 1926 e até 1961, quando da mudança da capital para Brasília,

o antigo prédio da Bolsa foi ocupado pela matriz do Banco do Brasil. Hoje é

mais conhecido como CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil. Marco

histórico da cidade, vértice do mercado de capitais por quatro décadas

e pólo decisório da maior instituição financeira do país por outras tantas,

hoje é o mais sofisticado mecanismo de difusão de cultura existente no

Rio de Janeiro.
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Desempenho Econômico-Financeiro

O desempenho econômico-financeiro do Banco do Brasil, no exercício 2004, está
detalhadamente analisado no caderno Análise do Desempenho, que acompanha
este Relatório. Os principais resultados são apresentados a seguir.

O lucro líquido de R$ 3 bilhões superou em 27% o resultado de R$ 2,4 bilhões. Esse
resultado corresponde a retorno sobre o patrimônio líquido de 23% e lucro por
ação igual a R$ 3,78.

Com base nesse lucro, destinou-se aos acionistas remuneração de R$ 954,3 milhões,
sob a forma de juros sobre o capital próprio, valor 28% superior ao montante
pago em 2003.

Desempenho
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Os ativos totais somaram R$ 239 bilhões, valor 3,9% superior ao verificado em
2003. Esse incremento deve-se, sobretudo, ao crescimento de 14,1% da carteira
de crédito do BB que, no fim do período, alcançou R$ 88,6 bilhões.

Os lucros crescentes e o conseqüente aumento do patrimônio líquido, que totalizou
R$ 14,1 bilhões, permitiram a melhoria do índice de adequação de capital do
Banco. Em dezembro de 2004, o índice de Basiléia chegou a 15,2%.

O capital excedente alcançou R$ 5,5 bilhões, montante 63,3% superior ao do
mesmo período de 2003, o que permite a alavancagem de R$ 50,3 bilhões em
ativos ponderáveis a 100% pelo risco.

Em 2004 o Banco manteve a liderança na concessão 

de crédito no País, com 18,3% de participação no 

sistema financeiro.
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O Banco manteve a liderança na concessão de crédito no País, com 18,3% de
participação no sistema financeiro. As operações com pessoas físicas represen-
tavam 18,1% da carteira. As operações com pessoas jurídicas, sem considerar as
operações do Agronegócio e a Carteira no Exterior, tratadas separadamente,
somaram 37,7%.

O crescimento da Carteira de Crédito foi acompanhado pelo aprimoramento do
gerenciamento de risco. No fim do período, as operações classificadas nos níveis
de risco AA, A, B e C respondiam por 92,1% da carteira do BB, contra 89,6% do
Sistema Financeiro Nacional.

As receitas de prestação de serviços cresceram 20,3%, totalizando R$ 6,6 bilhões.
Esse aumento acompanhou a evolução da base de clientes e do negócio de admi-
nistração de recursos de terceiros.

As despesas administrativas totalizaram R$ 14 bilhões, crescimento de 12,7%.
Nesse item, as despesas de pessoal apresentaram crescimento de 4,2%, passando
para R$ 7,1 bilhões. As outras despesas administrativas apresentaram incremento
de 21,1%, somando R$ 5,5 bilhões em 2004.

Carteira de Crédito

R$ milhões

Dez/03 Dez/04

Total 77.636 88.554

Pessoa Física 13.173 16.025

CDC 7.810 9.769

Cheque Especial 2.214 2.237

Cartão de Crédito 1.571 1.890

Demais 1.579 2.130

Pessoa Jurídica 28.103 33.417

Capital de Giro 15.682 18.940

Investimento 3.661 4.796

Comércio Exterior 7.381 7.834

Demais 1.379 1.847

Agronegócios 26.864 30.036

Exterior 9.481 9.017

Demais 15 58
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Desempenho dos Negócios

Crédito à Pessoas Físicas 

O crédito aos clientes da categoria pessoa física alcançou o saldo de R$ 16 bilhões
no fim do ano, um crescimento de 21,7% em relação a 2003. O saldo das opera-
ções de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), principal produto destinado para
o segmento, encerrou o período em R$ 9,8 bilhões, correspondendo a 7,8 milhões
de operações.

O BB Crédito Consignação atendeu mais de 713 mil assalariados, com volume
de R$ 1,8 bilhão. O grande impulsionador dessa linha de crédito foi o fechamento
de convênio com a União, que permitiu ao BB oferecê-la a 1,3 milhão de servidores
da ativa, aposentados e pensionistas do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão.

Revitalizado em suas características de taxas, prazos e limites, o BB Crédito Benefício
passou a atender, de forma ainda mais completa, os aposentados e pensionistas do
INSS, ampliando para quase 500 mil o número de beneficiários atendidos.

O BB Crediário, lançado em dezembro de 2004, consolidou o novo conceito de
CDC no mercado, permitindo o acesso ao crédito diretamente no ponto comercial.
O produto possibilita aos clientes com limite de crédito pré-aprovado e cartão
Ourocard Visa, ou Visa Electron, parcelarem suas compras – bens novos ou
serviços – nos 580 mil estabelecimentos afiliados à Visanet, detentores de termi-
nais POS (Point of sale) ou solução TEF (transferência eletrônica de fundos).
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As linhas de financiamento apresentaram saldo de R$ 1,3 bilhão. Entre elas, destaca-
se o BB Crédito Material Construção, financiamento que conta com recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), com 404 mil operações contratadas em 2004, em
um total de R$ 926 milhões de recursos aplicados.

Em continuidade à adoção de estratégias para democratizar o crédito, o BB lançou,
em junho, o BB Crédito Pronto, linha de microcrédito destinada ao segmento de
menor renda, que atingiu 488 mil contratações, no valor de R$ 241 milhões.

Para promover suas linhas de crédito, o BB adotou uma iniciativa inédita no mercado
bancário: a oferta ativa de produtos via terminais de auto-atendimento (TAA), que
se apresenta como um recurso eficaz para alavancar os negócios e maximizar os
resultados do Banco, por permitir interatividade com o cliente.

Outra iniciativa inovadora, em 2004, foi a automatização do processo de reesca-
lonamento de dívidas com abordagem ativa, por meio da rede de TAA e do Portal
bb.com.br. Por esses canais, o BB interage com seus clientes com avisos automáticos
do vencimento da dívida, solicitação de regularização e oferecimento de alternati-
vas de repactuação automática.

O objetivo dessa inovação foi permitir a efetividade das ações de cobrança pelo
aumento da quantidade de clientes atendidos, desonerando as agências e reduzindo
custos. Entre agosto, início dessa sistemática, e dezembro, foram repactuadas
mais de 194 mil operações, perfazendo um  montante de R$ 377,3 milhões.

Banco Popular do Brasil 

No segundo semestre de 2004, o Banco Popular do Brasil iniciou suas operações
em âmbito nacional, após concluir a fase pré-operacional que, entre outros
aspectos, possibilitou o processo de capacitação e aprimoramento dos recursos
humanos e tecnológicos integrantes de sua rede de atendimento. Em setembro,
iniciou-se um projeto de parcerias com empresas que se relacionam com o
mesmo público-alvo.

Até dezembro, o Banco Popular do Brasil conquistou 1,1 milhão de correntistas
em mais de 5,5 mil pontos de atendimento, espalhados em 1.540 municípios.
Os números representam média diária de sete mil contas simplificadas abertas,
superando a meta de 1 milhão de clientes e 4,5 mil correspondentes, definida
para 2004.
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O volume de operações de crédito realizadas no período foi de R$ 21,3 milhões
em créditos concedidos para 197 mil clientes. Cerca de 2 milhões de transações
de recebimento e pagamento foram realizadas, englobando recursos da ordem
de R$ 200 milhões.

Crédito à Micro e Pequenas Empresas

O volume total de crédito contratado pelas Micro e Pequenas Empresas (MPE) foi de
R$ 17,2 bilhões, 30,4% superior ao apresentado em 2003.

Entre as linhas destinadas ao capital de giro para as MPE, o destaque é o BB Giro
Rápido, que atende, de forma automatizada, empresas com faturamento anual de
até R$ 5 milhões. O produto completou cinco anos no mercado e superou a
marca de 660 mil empresas atendidas no fim do exercício, com volume de crédito
contratado de R$ 8,1 bilhões, valor 32,5% superior ao período anterior.

Lançado em março, o BB Giro Automático inovou a forma de atendimento em
crédito para as empresas com faturamento de até R$ 500 mil/ano. A partir da
utilização do crédito pré-aprovado via cartão Ourocard Business, a empresa tem
até 65 dias para pagamento da 1ª parcela do empréstimo. Esse produto registrou,
no fim de dezembro, cerca de 85 mil operações e volume contratado de, aproxi-
madamente, R$ 240 milhões.

As operações com recebíveis para o segmento MPE – desconto de cheques, desconto
de títulos e antecipação de crédito ao lojista – alcançaram saldo de R$ 4,6 bilhões
em 2004, registrando incremento de 22,6% em relação a 2003.
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O saldo contratado por esse segmento para financiamento de projetos de investi-
mentos por meio da linha Proger Urbano Empresarial foi de R$ 1,6 bilhão, um
crescimento de 90,4% em relação ao ano anterior.

O volume das mais de 4 mil operações de comércio exterior contratadas pelas
Micro e Pequenas Empresas totalizou R$ 591 milhões, um crescimento de 92,3%,
comparando-se com 2003.

No Programa de Geração de Negócios Internacionais para Micro e Pequenas
Empresas (PGNI-MPE), o BB atendeu 797 empresas, prestando apoio no passo a
passo da primeira exportação e, também, orientando os empresários sobre formas
de conquista de novos mercados, preparação de produtos e manutenção de
clientes importadores. Esse número de empresas atendidas representa crescimento
de 67% em relação a 2003.

Crédito ao Atacado 

O saldo das operações do Atacado atingiu R$ 21,8 bilhões, ao final de 2004,
crescimento de 7,2% no ano. Adicionalmente, o saldo das operações de crédito
do segmento, contabilizadas no exterior, somou R$ 4,9 bilhões, totalizando
R$ 26,7 bilhões em operações realizadas por esses clientes.

No fim do período, a carteira de recebíveis do Atacado atingiu saldo superior a
R$ 5 bilhões, destacando-se os produtos BB Vendor e Desconto de Títulos.

O Banco atua nos diversos setores da economia e no assessoramento dos prin-
cipais grupos empresariais brasileiros e grandes investidores externos. Em 2004,
o BB participou em projetos de investimento nos segmentos de agronegócio,
siderurgia, transporte, energia e comunicações. No crédito direcionado para
investimentos, com saldo de R$ 2,9 bilhões em dezembro de 2004, destacam-se
as linhas de BNDES, Finame e FCO Empresarial, que apresentaram crescimento
de 41%, no mercado Atacado, em relação a 2003.

Algumas das maiores operações contratadas no ano são apresentadas a seguir:
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Convênio 
Agronegócios

R$ 200.000.000,00 

Custeio 
Agronegócios

R$ 23.000.000,00 

Cooperativa

Agronegócios

Pre-Export Finance
US$ 60,135,521.00 

Pre-Export Finance
US$ 77,200,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 264,883,243.61 

Pre-Export Finance
US$ 76,380,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 23,750,000.00 

Foreign Exchange
Export Flows

US$ 463,209,215.12 

Pre-Export Finance
US$ 121,768,270.56 

Pre-Export finance
US$ 64,386,670.35 

Capital de Giro com 
Recursos Externos
R$ 24.812.437,18 

Convênio Agronegócios 
R$ 143.863.047,50  

Pre-Export Finance
US$ 25,815,790.17 

Pre-Export Finance
US$ 60,171,528.49 

Pre-Export Finance
US$ 118,873,152.33 

Ações - Oferta Pública
R$ 616.900.000,00 

Vendor  
Créditos Concedidos

R$ 12.311.000.000,00 

Desconto de Cheques  
Créditos concedidos

R$ 22.276.000.000,00 

Desconto de Títulos  
Créditos Concedidos

R$ 26.655.000.000,00 

Pre-Export Finance
US$ 35,986,550.00 

Pre-Export Finance 
US$ 141,598,311.46 

Comércio Exterior

Calçadista Banco do Brasil

Debêntures
R$ 500.000.000,00 

Capital de Giro com 
Recursos Externos
R$ 450.823.005,38 

Capital de Giro com 
Recursos Externos
R$ 89.000.000,00 

Telecomunicações

Comercialização 
Agronegócios

R$ 51.000.000,00 

Capital de Giro
R$ 350.000.000,00 

Capital de Giro com 
Recursos Externos 
R$ 226.000.000,00 

Comércio Varejista

Energia Elétrica

Project Finance - 
Agente Financeiro
Estruturador - FCO
R$ 14.932.000,00 

Project Finance - 
Líder/Estruturador - 

BNDES
R$ 647.000.000,00 

Project Finance  - 
Líder/Estruturador - 

BNDES
R$ 450.751.000,00 

Project Finance - 
Líder/Estruturador - 

BNDES
R$ 1.316.471.400,00 

Project Finance - 
Agente Financeiro
Estruturador - FCO
R$ 97.400.000,00 

Ações - Oferta Pública
R$ 820.962.174,06 

Debêntures
R$ 315.000.000,00  

Project Finance - 
Agente Financeiro
Estruturador - FCO
R$ 32.618.000,00

Debêntures
R$ 230.420.000,00 

Capital de Giro com 
Recursos Externos
R$ 81.000.000,00 

Pre-Export Finance
US$ 19,500,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 182,673,485.86 

Pre-Export Finance
US$ 81,385,085.00 

Pre-Export Finance
US$ 20,000,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 70,200,375.39 

Papel e Celulose

Proex
US$ 74,798,721.60 

Import Finance
US$ 20,000,000.00 

Import Finance
US$ 23,002,252.46 

Ações - Oferta 
Secundária - PIBB
R$ 600.000.002,14 

Pre-Export Finance
US$ 24,164,191.02 

Eletroeletrônicos Revestimentos CerâmicosConstrução Pesada ParticipaçõesMídia

Capital de Giro com 
Recursos Externos
R$ 20.000.000,00 
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Pre-export Finance
US$ 21,836,195.00 

Compror
R$ 50.000.000,00 

Alimentos e Bebidas

Máquinas e Equipamentos

ACE
US$ 66,658,616.73 

Pre-Export Finance
US$ 11,000,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 24,300,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 18,300,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 59,044,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 96,253,767.34 

Pre-Export Finance
US$ 135,000,000.00 

Debêntures
R$ 500.000.000,00 

Pre-Export Finance
US$ 108,700,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 49,883,694.99 

Pre-Export Finance
US$ 111,638,437.35 

Pre-Export Finance
US$ 13,955,224.37 

Mineração e Siderurgia

Debêntures
R$ 600.000.000,00 

Química

Convênio 
Agronegócios

R$ 240.000.000,00 

Projeto de Investimento
R$ 28.664.250,00 

Comercialização 
Agronegócios

R$ 100.000.000,00 

Aquisição Recebíveis
R$ 114.700.000,00 

Convênio 
Agronegócios  

R$ 60.000.000,00 

Import Finance
US$ 58,640,384.20 

Pre-Export Finance
US$ 35,433,080.99 

Paying Agency
US$ 1,000,000,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 30,317,000.00 

Compror
R$ 20.000.000,00 

Pre-Export Finance
US$ 33,553,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 18,000,000.00 

Comercialização 
Agronegócios

R$ 45.800.000,00 

Pre-Export Finance
US$ 322,800,000.00 

Capital de Giro com 
Recursos Externos
R$ 42.000.000,00 

Saneamento

Petróleo e Petroquímico

TransportesTêxtil

Automotivo

Pre-Export Finance
US$ 274,458,756.18 

Trade Finance Pre-Export Finance
US$ 42,606,653.39 

Working Capital 
e BNDES Exim

Trade Finance

Pre-Export Finance
US$ 35,540,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 30,000,000.00 

Pre-Export Finance
US$ 35,100,000.00 

Pre-Export Finance 
e BNDES Exim

Capital de Giro
R$ 500.000.000,00 

Logística

Debêntures
R$ 150.000.000,00 

BNDES Finem
R$ 28.176.000,00 

Convênio Agronegócios
R$ 179,000,000.00 

Pre-export Finance
US$ 97,313,695.16 

Pre-export Finance
US$ 22,123,262.89 

Ações - Oferta Pública
R$ 319.384.800,00 

Bens de capital

Pre-export Finance
US$ 256,850,000.00 

Pre-export Finance
US$ 125,113,428.90 
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Crédito ao Agronegócio 

O desempenho do Banco do Brasil no agronegócio resulta de sua experiência no
segmento e de sua atuação em toda a cadeia de valor. O saldo de R$ 30 bilhões,
no fim do período, representa um crescimento de 12,2% em relação a 2003.

O volume de recursos liberados pelo BB em crédito rural e agroindustrial, ao longo
do ano, são apresentados a seguir.

Em recursos liberados acumulados de janeiro a dezembro, o BB manteve-se em primeiro
lugar no Sistema BNDES/Finame Rural. Foram 41 mil operações – R$ 1,6 bilhão nos pro-
gramas agrícolas Moderfrota, Moderinfra, Moderagro, Prodeagro, Prodefruta, Propflora
e Linha Especial de Finame.

Os principais itens financiados foram máquinas e equipamentos, fertilizantes e
defensivos, melhoramento da infra-estrutura produtiva agrícola/pecuária em silos,
irrigação e armazéns, culturas perenes, avicultura, bovinocultura, piscicultura e
carcinicultura (camarão).

O volume de Cédulas de Produto Rural (CPR) negociadas por intermédio do Banco
do Brasil, em 2004, chegou a R$ 4,5 bilhões, um crescimento de 192% em relação
ao total negociado em 2003 (R$ 1,5 bilhão). No ranking dos estados, Goiás aparece
em primeiro lugar com R$ 998 milhões em negócios; seguido por Mato Grosso,
R$ 713 milhões; Paraná, R$ 609 milhões; e Minas Gerais, R$ 601 milhões.

R$ milhões

%

Recursos Liberados por Segmento 2003 2004 Variação

Agricultura Empresarial 18.956 20.951 10,5

Agricultura Familiar 3.100 3.731 20,3

Total 22.056 24.682 11,9

R$ milhões

%

Recursos Liberados por Finalidade 2003 2004 Variação  

Custeio/Comercialização 18.716 20.943 11,9

Investimento 3.340 3.739 12,0

Total 22.056 24.682 11,9
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Do volume negociado no Banco com CPR, R$ 2,3 bilhões foram transacionados
mediante aval do BB, e R$ 2,1 bilhões foram adquiridos pelo Banco, valendo-se de
recursos livres e da exigibilidade da poupança rural.

No apoio à agricultura familiar e aos pequenos produtores rurais, o total de recur-
sos liberados foi de R$ 3,8 bilhões.

Comércio Exterior

Refletindo o bom desempenho do Comércio Exterior brasileiro em 2004, o Banco
do Brasil obteve resultados expressivos de crescimento em relação a 2003 no
financiamento à exportação.

O Banco do Brasil tem como principais produtos de financiamento às exportações
o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e o Adiantamento sobre
Cambiais Entregues (ACE). O volume contratado foi de US$ 9 bilhões, em 2004,
representando crescimento de 18% comparado ao ano anterior.
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Outro produto de destaque em 2004 foi o Pré-pagamento de Exportação, que
obteve um incremento de 13% em relação ao ano de 2003 - o saldo da carteira
alcançou um volume de US$ 768 milhões.

No Mercado de Câmbio, em 2004, o BB contratou US$ 25,9 bilhões em operações
de Câmbio Exportação, contra US$ 21,6 bilhões em 2003. Esse desempenho man-
teve a posição de  liderança do BB nesse mercado, com 27,2% de participação.

Na importação, em 2004, o volume total de câmbio fechado pelo BB foi US$ 13,5 bilhões,
crescimento de 16% em relação ao ano anterior. Nesse segmento, o BB também
manteve sua posição de liderança no mercado, com 23,8% de participação.
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Captações 

Ao final de 2004, o Banco do Brasil manteve sua posição de liderança em captações
de mercado, com R$ 160,1 bilhões, um crescimento de 6,7% em comparação ao
apresentado em 2003.

Em 2004, o Banco registrou aumento de R$ 3,6 bilhões na captação em poupança,
encerrando o período com saldo de R$ 31,1 bilhões. Ao longo do ano, a quantidade
de contas de poupança do BB passou de 11,4 milhões para 12,9 milhões, um
aumento de 1,5 milhão.

Esses resultados conferiram ao Banco 19,5% de participação no mercado. A
“Promoção Prêmios Mil”, campanha de premiação em poupança em vigor de
setembro de 2004 a março de 2005, contribuiu para o crescimento do montante
captado e para o número de contas abertas. Do início dessa campanha até dezem-
bro de 2004, foi captado R$ 1,4 bilhão e abertas 603 mil contas.
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Administração de Recursos de Terceiros

O Banco do Brasil, por meio de sua subsidiária inte-
gral BB Administração de Ativos – Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários (BB DTVM), apresentava
R$ 124 bilhões em patrimônio administrado, dividido
entre 349 fundos de investimento e 252 carteiras admi-
nistradas, ao final de 2004.

Esse volume reafirmou a liderança do BB como maior administrador de recursos de
terceiros no País, com 19,7% de participação no mercado, segundo o ranking
Anbid. Com relação a dezembro de 2003, registrou-se 0,67% de crescimento na
participação de mercado.

O patrimônio administrado cresceu 21% em relação a dezembro de 2003, enquanto
o patrimônio total do mercado cresceu 17%. A base de cotistas totalizou 1,2 milhão
com aumento de 14% em relação ao ano anterior.

A forte atuação do BB nesse mercado levou a BB DTVM a abrir, em 25 de novem-
bro de 2004, um escritório na cidade de São Paulo, transferindo para aquela praça
os serviços de consultoria e gestão de fundos direcionados ao segmentos
Atacado, Off-Shore e Private.

Mercado de Capitais 

Em 2004, o Banco do Brasil manteve forte participação no mercado de capitais
doméstico. No período, realizou 13 operações de originação e distribuição em
Renda Fixa, totalizando volume financeiro superior a R$ 1 bilhão, figurando entre os
três primeiros colocados no ranking Anbid 2004, tanto em volume total, como em
número de operações.
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Em Renda Variável, o BB teve participação ativa em grandes operações, como a oferta
pública de ações. Graças à carteira de clientes e à extensão da rede de atendimento, o
BB é referência por sua capacidade de distribuição no varejo. As receitas das operações
de Renda Variável cresceram mais de 500%, quando comparadas ao ano de 2003.

Outros destaques do período foram: o lançamento do Fundo de Índice PIBB
(Papéis Índice Brasil Bovespa), criado pelo BNDES, que atraiu 6,4 mil investidores
e R$ 55,9 milhões de volume financeiro, e as operações inovadoras de dis-
tribuição de Cepac (Certificados de Potencial Adicional de Construção) – títulos
mobiliários emitidos pela Prefeitura de São Paulo para viabilizar o financiamento
de obras urbanas.

Outro destaque importante, no período, foi a conquista do gerenciamento da base
acionária da Petrobras, com mais de 136 mil investidores, e, também, o desempenho
em Compra e Venda de Ações, que movimentou R$ 1,5 bilhão em 2004, um cresci-
mento de 182% em relação a 2003. As vendas na Internet foram responsáveis por
40% dessas transações.

Também foi de grande importância o lançamento do primeiro Fundo de
Investimento Imobiliário Progressivo do BB como nova modalidade de investimento
disponibilizada aos clientes do Banco. A carteira do Fundo é composta por
empreendimentos imobiliários que geram rendimentos aos cotistas a partir da
locação de imóveis comerciais, industriais e de serviços.

Na área de pesquisa, o BB produziu relatórios de avaliação de empresas, setores,
renda fixa e mercado, destinados à carteira de clientes constituída de investidores
institucionais. O BB Investimentos cobria, ao final de 2004, 30 empresas nos
setores de energia elétrica, papel e celulose, petróleo e gás, petroquímica, siderur-
gia e mineração, small caps e telecomunicações.

No mercado de capitais internacional, o BB exerceu papel relevante, entre os ban-
cos brasileiros, na estruturação de emissões para clientes. Além dessas opera-
ções, o Banco do Brasil realizou, ao longo de 2004, duas captações próprias que
totalizaram US$ 372,7 milhões.

Destaque para a primeira captação realizada pelo BB, em reais, no mercado de
capitais internacional. Foram R$ 200 milhões captados por meio do Programa
Global Medium Term Note – GMTN, com cupom zero e prazo de 3 anos.

Outra operação foi a captação de US$ 300 milhões obtidos por meio de emissão
de dívida subordinada, com prazo de 10 anos (vencimento em 2014). A estrutura
contou com mecanismo de Seguro, fator determinante para a obtenção do rating
“Baa1” atribuído pela Moody’s, categoria investment grade.
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Previdência, Seguros e Capitalização 

Em 2004, por meio de participações em empresas de Previdência, Seguros e
Capitalização, o Banco do Brasil manteve sua estratégia de desenvolver e expandir
os produtos e serviços de seguridade junto aos clientes.

Em janeiro, o Banco do Brasil lançou uma nova família de produtos de previdência
aberta, desenvolvida a partir do modelo de segmentação de clientes BB, atendendo
as necessidades específicas de cada segmento.

O número de participantes nos planos de previdên-
cia aberta da Brasilprev cresceu 16% no período,
alcançando 1,4 milhão de clientes, distribuídos nos
planos Tradicional, PGBL e VGBL. Os ativos somaram
R$ 7,8 bilhões, número 39,3% superior ao mesmo
período do ano passado.

No segmento de previdência fechada, a BB Previ-
dência – Fundo de Pensão do Banco do Brasil, que
completou dez anos em 2004, ampliou em 38% os
recursos administrados, totalizando R$ 607 milhões,
distribuídos entre 33 planos de benefícios que aten-
dem mais de 39 mil participantes.

Em 2004, o Banco do Brasil lançou a marca BB
Seguros para representar, em todas as ações de
comunicação, as empresas de seguros: Aliança do
Brasil, Brasilveículos e Brasilsaúde. Essa estratégia
reforçou a percepção de que os seguros ofertados
pelas empresas do Conglomerado são produtos do
Banco, alavancando, com isso, os atributos de segu-
rança, confiabilidade e tradição da marca BB.

A carteira de seguros de automóveis da Brasilveículos
alcançou R$ 536 milhões em prêmios, crescimento
de 22,6% em relação ao ano de 2003. A frota segu-
rada cresceu 15%, somando 578 mil veículos.

A Cia. de Seguros Aliança do Brasil atingiu a marca
de R$ 1,1 bilhão em prêmios emitidos – crescimen-
to de 28,5% em relação ao ano anterior –, sendo R$
686,5 milhões na carteira de Vida (crescimento de
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17,7%) e R$ 404,1 milhões na carteira de Ramos Elementares (crescimento de
50,9%). Com mais de 2,5 milhões de vidas seguradas, encerrou 2004 em segundo
lugar no ranking da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Nos seguros
agrícolas, a Aliança do Brasil é a maior seguradora do País, com participação de
aproximadamente 69% deste mercado.

No ramo de seguro de saúde, o número de seguros cres-
ceu 33% em 2004, somando prêmios de R$ 130,8 milhões,
crescimento de 42% em relação a 2003.

Líder no segmento de capitalização, com 24% do mer-
cado, a Brasilcap faturou R$ 1,6 bilhão, superando em
15,8% o faturamento do ano anterior. As reservas da
Brasilcap ultrapassaram R$ 2 bilhões em 2004, conso-
lidando, também, a liderança em volume de reservas.

Merecem destaque, ainda, a criação e a reformulação de produtos e serviços volta-
dos ao público de menor renda. Para esse segmento foram criados o BB Seguro
Vida e o título de capitalização Ourocap Pop, em julho, e o BB Seguro Vida
Agricultura Familiar, em outubro, com o seguinte desempenho de vendas: 49,4 mil
seguros, 130 mil títulos e 51 mil seguros, respectivamente.

Cartões 

O BB obteve, em 2004, faturamento de R$ 24,3 bilhões
com cartões. Esse número, que representa expansão
de 34,1% em relação a 2003, manteve o Banco do
Brasil na liderança do mercado de cartões, com par-
ticipação de 19,7%. Desse total, o faturamento anual
dos cartões de débito merece destaque, passando de
R$ 6,8 bilhões para R$ 10,7 bilhões, incremento de
56,8% em relação ao mesmo período de 2003.

No mesmo período, destaque também para o crescimento de 1,6 milhão de cartões
de crédito, cuja base encerrou o ano com 6,9 milhões de cartões.

O ano marcou o pioneirismo do BB como único emissor do País a oferecer como
atributo de todos os produtos Ourocard com bandeira Visa o “pré-datado Visa
Electron”, que permite ao cliente pré-datar eletronicamente o pagamento de suas
compras. Com o objetivo de aumentar o número de transações eletrônicas e o
faturamento com a utilização da função débito.
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Cartões – Faturamento (R$ bilhões)
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No segmento de micro e pequenas empresas, a base de cartões empresariais,
que podem ser utilizados nos mais de 39 mil terminais de auto-atendimento em
diversas funções, superou a marca de 446 mil cartões emitidos.

No fim de 2004, foi lançado o cartão pré-pago, meio de pagamento cuja utilização
baseia-se na disponibilização prévia de recursos/carga (depósito), na modalidade
pessoa jurídica. Em 2005, o produto deverá ser expandido para a modalidade
pessoa física.

No segmento de cartões Corporate, que engloba empresas do mercado Atacado
e entidades governamentais, o incremento no faturamento foi de 64%, passando de
R$ 165 milhões, em 2003, para R$ 271 milhões, em 2004.

Para 2005, o BB aposta no desenvolvimento de ferramentas que permitam aos
administradores de empresas e de órgãos governamentais a implementação e o con-
trole customizado de limites e restrições do uso do cartão em seus diversos níveis.

Entre as diversas soluções desenvolvidas nessa área, destaca-se a estratégia pio-
neira do BB de disponibilizar linhas de crédito por meio dos cartões Ourocard Visa
e BB Visa Electron. Em 2004, foi liberado R$ 1,4 bilhão em crédito para a con-
tratação de financiamentos, diretamente no estabelecimento comercial, de forma
rápida e de acordo com as necessidades do cliente. Exemplos para o segmento de
pessoas físicas são as linhas BB Material de Construção e BB Crediário. Para o seg-
mento de microempresas, destacam-se o BB Giro Automático e o Cartão BNDES.

No mercado de vales-benefício, o Banco do Brasil
atua por meio de participação na Companhia
Brasileira de Soluções e Serviços (CBSS), dis-
ponibilizando os cartões BB Visa Vale Alimen-
tação e Refeição. Em 2004, foi alcançada a marca
de 485 mil cartões ativos, com faturamento anual
de R$ 770 milhões.
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Consórcios 

A BB Consórcio, subsidiária integral que tem por
objetivo facilitar o acesso a bens duráveis e de con-
sumo, iniciou suas atividades em abril, com projeto
piloto destinado, exclusivamente, para funcionários
do Banco do Brasil em todo o País. Após os testes
realizados, as atividades foram expandidas, no se-
gundo semestre, para todo público potencial no País.

Foram abertos grupos para a aquisição de automóveis, motocicletas, caminhões,
tratores e eletroeletrônicos e, até dezembro, o BB comercializou mais de 8,5 mil
cotas, com volume de negócios – bens contratados – de cerca de R$ 100 milhões.

Turismo 

Buscando sempre oferecer a seus clientes soluções diferenciadas e completas, o
Banco do Brasil utiliza a BBTur Viagens e Turismo Ltda., empresa especializada em
turismo corporativo, viagens de negócios e eventos.

O faturamento da BB Turismo, em 2004, foi de cerca de
R$ 500 milhões, um crescimento de 13% em relação a
2003. Esses números posicionam a empresa como
uma das maiores agências especializadas em
Business Travel do País.

Negócios com o Setor Público 

Entre outros destaques do BB nesse mercado, registra-se a conquista, em 2004,
de 51% da folha de pagamento de servidores municipais e de 75,5% da folha de
pagamento do Poder Executivo Federal. Quanto à arrecadação de tributos estaduais
e municipais, o crescimento médio da participação do BB foi de 32,5% compa-
rativamente a 2003.

O segmento de regimes próprios de previdência social, composto por mais de 2.100
sistemas estaduais e municipais, detém cerca de R$ 18 bilhões e mais de 2 milhões
de servidores ativos e inativos.

No âmbito federal, foram recolhidas no Banco 6,4 milhões de Guias da Previdência
Social (GPS), no valor total de R$ 27,8 bilhões – 29,5% de participação no mer-
cado; e 19,5 milhões de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf),
que totalizaram R$ 94,2 bilhões – 31,6% de participação.





Sementes de uma Idéia

Em novembro de 1936 era criada uma das mais importantes ferramentas

de atuação econômica do Banco do Brasil: a Carteira de Crédito Agrícola

e Industrial. Já no ano seguinte era autorizada por lei a captação de recursos

para a Carteira, mediante a colocação de bônus no mercado de capitais e

junto aos então nascentes Institutos de Aposentadorias e Pensões. Esses

títulos autônomos eram cotados na Bolsa do Rio de Janeiro. Eles finan-

ciavam aquisição de maquinaria, custeio de safras e entressafras,

sementes e adubos, melhoria de rebanhos, além de matéria prima e

reequipamento industrial.

Em 1938 e 1939 a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial voltou a se uti-

lizar do mercado de capitais, lançando um novo papel próprio, suas Letras

Hipotecárias. O objetivo desses títulos era desafogar o grave endividamento

da agricultura brasileira, reduzindo as taxas de juros em empréstimos com

garantia de propriedades rurais. As dívidas dos produtores eram renego-

ciadas e o pagamento feito com as Letras, transferindo-se as hipotecas

para o Banco do Brasil.

Mais tarde, nos anos 1950, foi a vez de a Carteira de Colonização usar a emis-

são de Letras Hipotecárias para obter os recursos de que carecia em seus

projetos. Assim, em diversas ocasiões, o Banco do Brasil soube recorrer às

suas sólidas vinculações com o Mercado de Capitais, no sentido de financiar

as grandes necessidades de cada momento do setor produtivo nacional.

Banco do Brasil – Relatório Anual 2004
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Canais de Distribuição, Tecnologia e Logística

Rede de Atendimento no País

No fim de 2004, a rede de atendimento Banco do no País compreendia 14.450 pontos
(crescimento de 9,3% em relação a 2003), distribuídos em 2.984 municípios em todo
o território nacional. Além das agências, a rede de distribuição do Banco está divi-
dida em cinco tipos de pontos de atendimento.

A rede de agências é segmentada de acordo com os mercados definidos pela
Empresa, tendo 3.599 agências ligadas ao mercado Varejo, 38 ao mercado Governo
e 85 ao mercado Atacado.

Além da rede própria, o BB mantém rede de correspondentes bancários – “Aqui tem
BB” –, que no fim de 2004 contava com 2.260 pontos de atendimento e 15.066 caixas
para recebimento de carnês, tributos e títulos bancários. Essa rede foi responsável
por mais de 67 milhões de transações, que totalizaram R$ 28 bilhões no ano.

Canais

Rede de Distribuição no País Dez/04

Agência 3.722

Posto Avançado de Atendimento (PAA) 188

Posto de Atendimento Bancário (PAB) 1.455

Posto de Atendimento Eletrônico (PAE) 5.614

Sala de Auto-Atendimento (SAA) 3.455

Posto de Arrecadação e Pagamentos (PAP) 16

Total 14.450

Nota: Informações complementares estão disponíveis no caderno Análise do Desempenho, páginas 77 a 81.
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Canais Complementares no País

O Banco oferece a seus clientes uma série de canais alternativos – terminais de
auto-atendimento, Internet, fone, fax, gerenciador financeiro, POS (Point of sale),
correspondentes bancários, e prepara-se para expandir os serviços da central de
atendimento e do mobile banking, visando ampliar as possibilidades de o cliente BB
acessar sua conta com toda comodidade e segurança.

No fim de 2004, as transações nos canais alternativos representaram 88,4% do
total de transações realizadas pelos clientes BB (haviam sido 86,4% em 2003).

A rede de auto-atendimento do Banco do Brasil é um diferencial competitivo.
O cliente do BB tem à disposição a maior rede de terminais de auto-atendimento (TAA)
da América Latina. Ao fim de 2004, os clientes BB contavam com 39.015 terminais.

Outro importante canal, o Portal bb.com.br, alcançou a marca de 6,9 milhões de
clientes habilitados a realizar transações na Internet. Em 2004, 28,6% das tran-
sações dos clientes Pessoa Física foram feitas pela Internet, o que representa
500 milhões de transações.



100 Banco do Brasil – Relatório Anual 2004

O Gerenciador Financeiro, Internet banking para pessoas jurídicas, encerrou o ano
com a adesão de 768 mil empresas, responsáveis por 600 milhões de transações,
no período, crescimento de 17% e 22%, respectivamente. Do total de adesões,
328 mil usuários são micro e pequenas empresas, que realizaram mais de 50,5 milhões
de transações. Por meio do Auto-Atendimento Governo, Internet banking para esse
mercado, foram realizados 26,3 milhões de transações.

A Central de Atendimento Banco do Brasil (CABB) é um canal de relacionamento que
atendeu, em média, 580 mil ligações diárias em 2004. Por esse canal, com uma única
ligação, os clientes podem obter informações sobre produtos e serviços, e registrar
críticas e sugestões para realizar transações, a exemplo de pagamentos, transfe-
rências, aplicações, resgates, empréstimos e obtenção de saldos e extratos. A Central
de Atendimento BB também atua no mercado de telemarketing ativo, realizando oferta
e divulgação de produtos e serviços para clientes e potenciais clientes.

Além desses canais, o BB dispõe de diversos sites ou páginas especializadas:

O site Agronegócios-e (www.agronegocios-e.com.br), voltado aos

principais segmentos do agronegócio, teve volume de negócios de

R$ 2,2 bilhões em 2004.

O site Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br), solução de compras e

contratação de serviços que o BB disponibiliza na Internet para o

Governo, encerrou o ano como o principal sistema de compras eletrôni-

cas realizadas por órgãos governamentais de todo o País, com 10 mil

processos licitatórios, que totalizaram R$ 1,7 bilhão.
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A Sala Virtual de Negócios Internacionais (www.bb.com.br/ Sala Virtual

de Negócios Internacionais) permite a realização de operações de

financiamento à exportação na modalidade ACC/ACE Automático e

Câmbio Pronto. Essas operações passaram de US$ 994,8 milhões em

2003 para US$ 1,7 bilhão em 2004, crescimento de 79,6%. O Banco é

pioneiro e líder na oferta desse serviço.

O Balcão de Comércio Exterior (trade.bb.com.br) é um ambiente

eletrônico que oferece a exportadores, clientes do BB, a possibilidade

de acompanhar todo o processo de vendas para o exterior, no limite de

até US$ 10 mil por operação.

O site Compra e Venda de Ações (www.bb.com.br/ Compra e Venda

de Ações) permite aos clientes do BB acesso imediato a negoci-

ações na Bovespa. No fim do período, R$ 597 milhões foram movi-

mentados neste canal.

O site de Relações com Investidores (www.bb.com.br/ri), reformulado

em 2004, além de oferecer relatórios atualizados e informações institu-

cionais divulgadas ao mercado, conta com a inédita Sala do Acionista,

um espaço criado para atender ao acionista BB, inclusive o não-corren-

tista, com informações como extrato e saldo de posição acionária.

No uso de soluções de mobile banking, o BB é líder na América Latina, confirmando
sua posição de vanguarda no uso de tecnologias inovadoras e seguras para a reali-
zação de transações bancárias. Os correntistas do Banco podem fazer pagamentos de
boletos bancários e de contas de consumo, realizar transferências entre contas e entre
bancos, consultar saldos e extratos, recarregar créditos para celulares pré-pagos e
fazer doações para o Programa Fome Zero.

No fim de 2004, o BB e a Caixa Econômica Federal iniciaram os testes do projeto de
compartilhamento das redes externas de terminais de auto-atendimento e de casas
lotéricas. Com essa parceria, os clientes das duas instituições terão assegurados
maiores níveis de comodidade, rapidez e segurança em suas transações bancárias.
Ao longo de 2005, o projeto será lançado nos mercados de Brasília - DF, Curitiba - PR
e Recife - PE, estendendo-se, gradualmente, a todo o território nacional.
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Canais no Exterior

No exterior, o Banco tem a maior rede de atendimento entre os bancos brasileiros.
Presente em 21 países, a rede externa do Banco responde por negócios em todo
o mundo. A rede de bancos correspondentes do BB encerrou 2004 com 1.728
instituições financeiras, presentes em 152 países.

O BB disponibiliza, ainda, sites com linguagem, produtos e serviços compatíveis
com necessidades de nichos de mercado. Entre eles, destacam-se o Nipo-
Brasileiro e o Banco do Brasil Expresso, voltados para o atendimento aos clientes
residentes no exterior.

Além disso, em 2004, o BB firmou acordo direcionado para a área de varejo com o
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, maior banco japonês, para que os clientes
BB naquele país possam utilizar sua rede de mais de 6,5 mil TAA, que, somados
aos 25 mil terminais de auto-atendimento da empresa de correios do Japão, tota-
lizam 31,5 mil terminais à disposição do BB naquele país.
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Infra-Estrutura Tecnológica

Em 2004, a capacidade tecnológica de processamento do Banco do Brasil cresceu
35,7%, atingindo 72,796 milhões de transações por segundo (Mips). A capacidade
de armazenamento em Fitoteca totalizou 7,1 milhões de terabytes e em hard disks
alcançou 274,7 mil.

Em 2004, a disponibilidade dos sistemas centrais e também a do auto-atendimento
Internet foi de 99,9%.





Ensaiando Política Monetária

A Sumoc, Superintendência da Moeda e do Crédito, criada em 1945, foi a

primeira tentativa de implantar uma autoridade monetária no Brasil. Essas

funções, até então, eram exercidas pelo Banco do Brasil, que as mesclava

com suas atividades comerciais e de fomento agrícola e industrial, que,

hoje ainda, segue cumprindo em benefício do desenvolvimento do país.

Uma minirreforma cambial patrocinada pela instrução 192 da Sumoc, em

30 de dezembro de 1959, no apogeu dos anos JK, liberou a taxa de câmbio

das exportações. Elas passaram a ser pagas, uma parte à vista e outra em

Letras de Exportação emitidas pelo Banco do Brasil. Esses títulos eram

endossáveis, tinham prazo de seis meses e pagavam juros de 6% ao ano,

sendo amplamente negociados fora de Bolsa, no mercado de balcão. Eles

constituíram uma primeira experiência de papéis de curto prazo, essenciais

à execução de políticas monetárias e cambiais.

Já em março de 1961, no Governo Jânio Quadros, criaram-se as Letras de

Importação, que circulavam de modo e com intensidade idênticos. Em 1964,

foram lançados os títulos que dominariam o mercado de capitais, na segun-

da metade do século 20. Eram as ORTNs, ou Obrigações Reajustáveis do

Tesouro Nacional, que introduziram a correção monetária em nossa cultura

econômica. O Banco do Brasil foi o agente emissor que lançou a público as

ORTNs, divulgando-as e popularizando-as.
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Relacionamento com Partes Interessadas

A relação do Banco do Brasil com seus acionistas, funcionários, colaboradores,
fornecedores, parceiros, clientes, mercado, credores, concorrentes, comunidade, go-
vernos e meio ambiente é fundamentada na Carta de Princípios de Responsabilidade
Socioambiental e nos princípios éticos e normas de conduta profissional do BB.

Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental 

1. Atuar em consonância com Valores Universais, tais como: Direitos
Humanos, Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, Princípios
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

2. Reconhecer que todos os seres são interligados e toda forma de vida é
importante.

3. Repelir preconceitos e discriminações de gênero, orientação sexual,
etnia, raça, credo ou de qualquer espécie.

4. Fortalecer a visão da Responsabilidade Socioambiental como investi-
mento permanente e necessário para o futuro da humanidade.

5. Perceber e valer-se da posição estratégica da corporação BB, nas
relações com o Governo, o Mercado e a Sociedade Civil, para adotar
modelo próprio de gestão da  Responsabilidade Socioambiental à altura
da corporação e dos desafios do Brasil contemporâneo.

6. Ter a transparência, a ética e o respeito ao meio ambiente como bali-
zadores das práticas administrativas e negociais da Empresa.

7. Pautar relacionamentos com terceiros a partir de critérios que observem
os princípios de responsabilidade socioambiental e promovam o desen-
volvimento econômico e social.
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Sustentabilidade



8. Estimular, difundir e implementar práticas de desenvolvimento sustentável.

9. Enxergar clientes e potenciais clientes, antes de tudo, como cidadãos.

10. Estabelecer e difundir boas práticas de governança corporativa,
preservando os compromissos com acionistas e investidores.

11. Contribuir para que o potencial intelectual, profissional, artístico, ético
e espiritual dos funcionários e colaboradores possa ser aproveitado,
em sua plenitude, pela sociedade.

12. Fundamentar o relacionamento com os funcionários e colaboradores na
ética e no respeito.

13. Contribuir para a universalização dos direitos sociais e da cidadania.

14. Contribuir para a inclusão de pessoas com necessidades especiais.
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Relação com Funcionários e Colaboradores



As ações desenvolvidas pelo BB no relacionamento com os seus funcionários e
colaboradores visam contribuir para catalisar os potenciais intelectual, profissional,
artístico, ético e espiritual desse público para que, em sua plenitude, sejam
replicados na sociedade.

Na revisão de suas políticas está evidenciada a preocupação do Banco com o
relacionamento com seus funcionários. Pela primeria vez, foi incluída a perspectiva
do comportamento organizacional.
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Etnia %

2001 2002 2003 2004

Raça/Cor Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Não Informado 5,15 3,48 4,30 2,86 3,49 2,23 2,82 1,85

Amarelo 1,59 1,43 1,55 1,40 1,57 1,36 1,49 1,31

Branca 47,25 25,60 47,85 26,31 48,18 26,92 48,42 27,20

Indígena 0,39 0,18 0,38 0,16 0,35 0,14 0,31 0,12

Negro 1,20 0,42 1,19 0,44 1,21 0,49 1,27 0,53

Parda 9,40 3,91 9,54 4,02 9,84 4,22 10,21 4,45
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O comprometimento do BB com a qualidade de vida de seus funcionários e cola-
boradores pode ser observado por meio de benefícios e ações, que, de alguma
forma, alcançaram os 82.671 funcionários, os 10.339 estagiários, os 8.270 contrata-
dos temporários e os 4.699 adolescentes trabalhadores que o Banco mantinha em
seu quadro no fim de 2004.

Saúde e Qualidade de Vida: Atento à promoção da saúde e qualidade de vida
no ambiente de trabalho, em 2004 o Banco do Brasil destinou, a título de con-
tribuição patronal, R$ 358,3 milhões para a Cassi – Caixa de Assistência dos
Funcionários –, que completou 60 anos no período.
Além do atendimento aos funcionários, pensionistas e aposentados do BB e seus
dependentes – 392.849 pessoas –, a Cassi disponibiliza o Plano Associado para
272.846 parentes de até 3º grau desses beneficiários.
Em 2004, a Cassi realizou 750 eventos, como palestras sobre tabagismo,
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, atividade física, ergo-
nomia, correção postural e ginástica laboral, para 10.653 funcionários.
Com foco em prevenção, o Banco realiza, em parceira com a Cassi, um Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional de seus funcionários, que no ano rea-
lizou 78 mil exames, correspondendo a aproximadamente 95% do total do quadro.
Outra ação de caráter preventivo foi o lançamento, em 48 dependências de
diversas regiões do País, de projeto piloto de Qualidade de Vida no
Trabalho, oferecendo aos funcionários práticas anti-estresse – como ginástica
laboral e caminhadas – e informações sobre a importância de alimentação
e hábitos saudáveis.
O auxílio alimentação é outro benefício oferecido aos funcionários e colaboradores
– incluindo estagiários, contratados e adolescentes trabalhadores – a fim de
assegurar sua qualidade de vida. Em 2004, foram destinados R$ 509,1 milhões
para esse benefício.

Previdência Complementar: O Banco contribui, ainda, com a Previ – Caixa de
Previdência dos Funcionários –, o maior fundo de pensão da América Latina,
com 130.277 associados (75.102 ativos e 55.175 aposentados) e 247.918
dependentes. Em 2004, a contribuição patronal foi de R$ 499,9 milhões. A Previ
trabalha para garantir aos seus participantes benefícios previdenciários
complementares aos da Previdência Oficial.

Educação: Com o compromisso de promover o aprimoramento de seus funcio-
nários, o BB oferece oportunidades de treinamento presencial e à distância, bem
como Programas Corporativos como graduação, pós graduação e BBMBA,
além da Universidade Corporativa Banco do Brasil – UniBB.
Disponível no site uni.bb.com.br, a UniBB democratiza o acesso ao conhe-
cimento do funcionário e da coletividade, oferecendo cursos e ampliando a
qualidade dos serviços prestados à sociedade.
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Foram investidos, em 2004, R$ 30,2 milhões em treina-
mento e capacitação e concedidas 3.311 bolsas de
graduação, 3.547 de aperfeiçoamento e pós-graduação
e 467 para estudos de língua estrangeira.
A média de horas de treinamento por funcionário foi
de 99,35 horas, e foi alcançada por intermédio de
11.131 oportunidades de treinamento presencial e
64.189 de treinamento à distância, bem como

Programas Corporativos como graduação, pós graduação e BBMBA. No fim
do período, 37.312 funcionários possuíam curso de nível superior e 8.719
tinham especialização, mestrado ou doutorado.
A partir de 2005, a quantidade de horas de treinamento por funcionário
passará a fazer parte do Acordo de Trabalho das unidades - instrumento de
mensuração de resultado, mais uma iniciativa para a constante profissiona-
lização dos funcionários.

Um aspecto importante do período foi a democratização do acesso à formação
profissional a escriturários, caixas executivos e funcionários da carreira de
serviços auxiliares, que até então não participavam de determinados programas.
Adicionalmente, a Biblioteca do Banco do Brasil vem colocando à disposição
dos funcionários um acervo de mais de 25 mil itens, entre livros, fitas de vídeo,
filmes em DVD, folhetos, periódicos, fitas cassete, CDs e disquetes, com
foco nas áreas de Educação, Administração, Economia, Informática, Direito e
Contabilidade. O acervo conta, também, com um banco de Teses, Dissertações
e Monografias com mais de 2 mil trabalhos e pode ser requisitado, via sistema
corporativo, por qualquer funcionário, independentemente de sua localização.
Em 2004, a Biblioteca emprestou cerca de 3.500 obras por mês e contou com
o investimento de R$ 60 mil para aquisição de livros, vídeos, e periódicos.

Relações Trabalhistas: Cumprindo o compromisso de manter diálogo em caráter
permanente com os funcionários, assumido em 2003, o Banco e o movimento
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sindical, no contexto da data-base 2004, realizaram rodadas de negociação
visando a celebração de acordo coletivo.
A proposta global do BB incorporava avanços em relação à proposta da
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). Todavia, não houve consenso com
o movimento sindical para a formalização de acordo, redundando em para-
lisação dos trabalhos por toda a categoria bancária.
No julgamento do dissídio coletivo ajuizado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec), o Tribunal Superior do
Trabalho (TST) concedeu reajuste de 8,5% aplicável aos salários e às demais
verbas de natureza salarial e benefícios, além de adicional de R$ 30 para os
salários de até R$ 1.500.
Mesmo após a decisão do TST, o BB continuou o processo de negociação com
o movimento sindical, buscando celebrar acordo coletivo, o que ocorreu em 24
de novembro de 2004 e contemplou a decisão do TST e outras cláusulas de
natureza trabalhista, social e sindical.
Também foi enfatizada a resolução negociada de 269 ações ajuizadas contra o
Banco. Destas, seis eram ações coletivas que tramitavam na Justiça Trabalhista
há mais de 15 anos, envolvendo 2.505 funcionários e ex-funcionários.
Uma das premissas do Banco é humanizar o relacionamento com os mais de
90 mil colaboradores por meio de diversos canais de comunicação permanen-
temente abertos e disponíveis. São exemplos os portais na Internet e na
Intranet, a Agência de Notícias (canal de notícias em tempo real), a Revista
bb.com.você, a TVBB (TV corporativa) e o Caderno Profissionalização e
Ouvidoria Interna do Banco do Brasil, que acolhe denúncias, reclamações,
sugestões e elogios dos seus funcionários.

Participação nos Lucros: A título de Participação nos Lucros e Resultados
(PLR), o Banco distribuiu, em 2004, o montante de R$ 373,3 milhões. Pelo
segundo ano consecutivo, a via da negociação substituiu a sistemática de
distribuição da PLR de forma unilateral.
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Satisfação dos Funcionários: Para avaliar a satisfação de seus funcionários
com a Empresa, o BB conta com a Pesquisa de Clima e Comprometimento
Organizacional. A avaliação vem sendo aplicada semestralmente desde 2001
e, no fim de 2004, havia sido respondida por 56,9% dos funcionários do Banco.
Deste percentual, 98,1% apresentaram os conceitos globais de clima
satisfatório a desejável. Respondida por meio eletrônico, a Pesquisa preserva
os princípios de anonimato e confidencialidade.

Relações com a Comunidade

Presente em 2.984 municípios, o Banco pauta o seu relacionamento com a comu-
nidade na universalização dos direitos sociais e da cidadania e no fortalecimento
da sua atuação como empresa socialmente responsável.

Cultura

O Banco do Brasil contribui para a cultura por meio do apoio financeiro a variadas
formas artísticas, nos três Centros Culturais Banco do Brasil - Brasília, Rio de
Janeiro e São Paulo.

Em 2004, mais de 3,7 milhões de pessoas visitaram os Centros Culturais Banco do
Brasil. Foram realizados 234 eventos (exposições, programas educativos, oficinas
de criação, entre outros), alguns gratuitos e outros com preços populares, nas
áreas de música, dança, teatro e cinema, com doação de 20% da bilheteria ao
Programa Fome Zero do Governo Federal.

A intensificação das atividades de cunho educativo foi decisiva para o incremento
de público verificado em 2004. Participaram do Programa Educativo cerca de 395 mil
estudantes.

Esporte

Em 2004, o BB continuou investindo no esporte. Pelo terceiro ano consecutivo
apoiou as seleções brasileiras de vôlei feminino e masculino, organizou o Circuito
Banco do Brasil de Vôlei de Praia e desenvolveu o Projeto Tênis Brasil. Este
contínuo investimento trouxe resultados excepcionais ao Brasil, como as medalhas
de ouro da seleção masculina e da dupla de vôlei de praia Ricardo e Emanuel; e a
medalha de prata da dupla Adriana Behar e Shelda nas Olimpíadas de Atenas.

Outro atleta patrocinado pelo BB que merece destaque é o velejador Robert
Scheidt, heptacampeão mundial e medalhista de ouro nas Olimpíadas de Atenas.
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Nos eventos do Circuito de Vôlei de Praia e Tênis são montadas escolinhas que
atendem jovens de 11 a 16 anos, estimulando o interesse pelo esporte. Em 2004,
5.260 jovens participaram da iniciativa.

Os atletas patrocinados pelo BB e os Embaixadores Olímpicos, como Carlão,
Pampa e Giovane, também desempenham ações sociais, com visitas a entidades
como hospitais e creches.

Democratização do Acesso ao Crédito

Impulsionado por novas oportunidades de mercado e também pelo anseio do
Governo Federal de incentivo à inclusão bancária da população do setor informal e
de menor renda, o Banco criou o Banco Popular do Brasil.

Além de incluídos no sistema financeiro, os clientes do Banco Popular do Brasil
puderam usufruir de uma melhor qualidade de vida por intermédio do acesso a
crédito, com juros de 2% ao mês. O Banco Popular do Brasil já conta com 1,1 milhão
de correntistas e 5.530 pontos de atendimento em 1.540 municípios, incluídas
todas as capitais. Em 2004, o volume de operações de crédito foi de R$ 21,3 milhões,
concedido a 197 mil clientes. Cerca de 2 milhões de transações de recebimento e
pagamento foram realizadas.

Além disso, entre as medidas para democratização do acesso ao crédito, o Banco
do Brasil abriu em 2004 cerca de um milhão de contas correntes simplificadas,
isentas de tarifa e CPMF, para os aposentados e beneficiários do INSS que
recebem até dois salários mínimos.

Em junho de 2004, o Banco lançou o BB Crédito Pronto, linha de microcrédito dire-
cionada às pessoas físicas de menor renda. Ela reúne as condições adequadas às
necessidades de crédito do público-alvo, tais como encargos financeiros
acessíveis - taxa de juros de 2% ao mês, prazo de 4 a 24 meses e tarifa reduzida.
Foram contratadas, em 2004, 488 mil operações, totalizando R$ 241 milhões de
recursos aplicados.

Também no apoio às Micro e Pequenas Empresas, o BB se destacou: foram
disponibilizados recursos da ordem de R$ 17,2 bilhões para operações de capital
de giro e financiamentos de investimentos em 2004. A importância desse segmento
para a economia brasileira pode ser expressa em outros números: são 5,5 milhões
de pequenos empreendimentos, o que equivale a 99,4% do total das empresas
formais; empregam 41,4% dos 27,2 milhões de trabalhadores com carteira assinada.
Para dimensionar a atuação do Banco do Brasil junto às micro e pequenas empresas,
basta observar a quantidade de contas que o BB tinha em sua carteira de pessoas
jurídicas no fim de 2004: mais de 1,3 milhão de clientes MPE, confirmando-o como
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o banco parceiro desse segmento capaz de gerar emprego e renda em um curto
período de tempo.

O Banco do Brasil, como principal agente financiador do agronegócio brasileiro,
conta com diversas linhas de crédito para financiamento de cooperativas e de seus
cooperados. No apoio ao cooperativismo e ao associativismo, o Banco do Brasil
vem estruturando produtos e serviços exclusivos para as cooperativas que benefi-
ciam igualmente os seus cooperados. Estão sendo estabelecidas parcerias com
cooperativas de crédito, para que essas atuem como correspondentes bancários,
ampliando a prestação de serviços bancários para cooperados e não cooperados,
inclusive para comunidades desprovidas da rede bancária tradicional e sem acesso
a esses facilitadores.

Fome Zero

Desde 2003, o BB participa ativamente do Programa Fome Zero do Governo
Federal, atuando essencialmente no pilar de políticas estruturais, voltadas para o
combate às causas mais profundas da fome e da pobreza. Mais de 1,5 milhão de
pessoas foram beneficiadas pelo conjunto de ações desenvolvidas pelo
Conglomerado BB, em cerca de 1.935 municípios brasileiros.

Paralelamente, o BB desenvolveu plano de ação específico, observando as dire-
trizes do Programa Fome Zero. São exemplos as seguintes ações, detalhadas no
Painel de Ações Sociais: Programa Adolescente Trabalhador, Programa de Inclusão
Digital, Voluntariado BB, BB Educar, Oficina Pão e Beleza, arrecadação de alimentos
nos eventos esportivos e culturais patrocinados pelo Banco, entre outras.

Além dos programas citados, o BB se destaca com a estratégia de Desenvolvimento
Regional Sustentável (DRS), que visa gerar trabalho e renda de forma sustentável,
inclusiva e participativa, seguindo-se uma lógica econômica que considere as
potencialidades e características locais das comunidades.

Na primeira fase de implementação da estratégia foram priorizadas atividades pro-
dutivas com a visão de cadeia de valor em localidades com o menor IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano) do País, nas regiões Norte e Nordeste, nos municí-
pios da Bacia do Itabapoana, no Rio de Janeiro, e nos municípios dos Vales do
Mucuri, Espírito Santo, do Jequitinhonha, Minas Gerais, e do Ribeira, São Paulo.

Em 2004, mais de 16 mil empreendedores beneficiaram-se e 120 planos de negócios
DRS foram aprovados, com recursos superiores a R$ 47 milhões.
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A Fundação Banco do Brasil, principal elo social do Banco

do Brasil, está presente em mais de 800 municípios, voltada

para superar as condições de pobreza de significativas

parcelas da população.

Fundação Banco do Brasil 

A Fundação Banco do Brasil, principal elo social do Banco do Brasil, está presente
em mais de 800 municípios, voltada para superar as condições de pobreza de sig-
nificativas parcelas da população brasileira. Promove ações de investimento social,
por meio de parcerias, e busca soluções sustentáveis que contribuam para a trans-
formação social de comunidades.

Com seu propósito de mobilizar, articular e gerir ações de transformação social, a
Fundação está focada nas áreas de Educação e Cultura (por meio dos programas
AABB Comunidade, BB Educar, Escola Campeã, Memória, Bioconsciência e
Programa Estação Digital) e na geração de Trabalho e Renda (por meio dos
programas Trabalho e Cidadania, Berimbau, Tecbor, Minifábricas de Castanha de
Caju, Reciclagem e Pescado Mandacaru), com investimentos em processos que
venham a se tornar auto-sustentáveis.

Com a meta de atuar nas políticas estruturais do Programa Fome Zero do Governo
Federal, a Fundação Banco do Brasil prioriza sua intervenção social observando as
dimensões humanas, econômicas e ambientais, contribuindo assim para a
promoção da cidadania, com qualidade de vida para todos os brasileiros.

Em 2004, o Banco do Brasil repassou R$ 59,6 milhões para a Fundação. Os progra-
mas estão detalhados no Painel de ações Sociais e no site www.cidadania-e.com.br.



Painel de Ações Sociais

O Banco do Brasil publica o Painel de Ações Sociais para que se tenha uma visão
geral das ações de caráter social desenvolvidas e apoiadas pelo BB e pela
Fundação Banco do Brasil, inclusive as ações incluídas no Plano de Ação do Banco
do Brasil no Programa Fome Zero do Governo Federal.

Educação, cultura e cidadania
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AABB Comunidade

Circuito Cultural Banco
do Brasil – Projeto
Itinerante

Educação Cidadã

Embaixadores
Olímpicos

Escola Campeã

Escolinhas de Vôlei de
Praia e Tênis

Fornecer complementação escolar, iniciação
esportiva, atividades culturais e de lazer para
estudantes do ensino fundamental, pertencentes
a famílias de baixa renda, estimulando o
desenvolvimento pessoal e a auto-estima.

Movimentar o cenário cultural das cidades de
acordo com as peculiaridades regionais. Levar a
arte a várias cidades do País. Apoiar
manifestações artísticas, como música, artes
cênicas, artes plásticas, fotografia e dança.

Desenvolver/coordenar ações de capacitação de
lideranças e dos agentes comunitários, por meio
da realização de diagnóstico das necessidades
locais, uso de instrumentos para ação social,
princípios de atuação ética no trabalho
comunitário e uso dos canais de comunicação
para divulgação do trabalho realizado.

Estimular o orgulho nacional e promover a
alegria, a fraternidade e a valorização das
pessoas por meio de palestras e encontros com
atletas brasileiros, campeões olímpicos, em
asilos, creches, hospitais e outras entidades.

Aprimorar a qualidade do ensino, a partir da
otimização da gestão pública e escolar, melho-
rando a eficiência na aplicação dos recursos
destinados à educação e reduzindo os índices
de evasão escolar e repetência no ensino
fundamental dos municípios.

Nos eventos do Circuito de Vôlei de Praia e
Tênis, são montadas escolinhas que atendem
jovens de 11 a 16 anos, estimulando o interesse
pelo esporte.

FBB e Federação Nacional das
Associações Atléticas Banco
do Brasil – Fenabb

Secretarias de Cultura;
Empresas 

–

–

Instituto Ayrton Senna,
prefeituras e Secretarias de
Educação

–

Ação Objetivos Parceiros
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Atender 53 mil crianças e adolescentes 
de 7 a 17 anos.

Mais de 100 mil visitantes.

800 pessoas capacitadas.

Não houve indicação de meta.

Atender 47 municípios e 2.869 unidades 
de ensino.

Não houve indicação de meta.

O programa atendeu 50.819 crianças e adolescentes,
em 379 municípios; além da capacitação de 3.532
educadores.

150 mil visitantes.

1.313 pessoas capacitadas
(668 funcionários do BB e 645 lideranças comunitárias).

Atletas realizaram visitas a mais de 50 entidades.

Foram atendidos 735 mil alunos em 47 municípios 
de 24 estados.

Participação de 5.260 jovens.

Meta para 2004 Resultados Alcançados
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Estação Digital

Formação de Comitês
de Cidadania no
Conglomerado BB

Programa BB Educar

Programa de
Desenvolvimento do
Tênis em Cadeira de
Rodas

Programa de Inclusão
Digital

Projeto Memória

Promover a inclusão digital em comunidades
não atendidas com recursos de informática.

Realizar ações em todos os estados com o
objetivo de estimular a formação de comitês do
voluntariado dos funcionários do Banco do
Brasil, integrados ao Programa Fome Zero.

Alfabetização de jovens e adultos e capacitação
de alfabetizadores voluntários.

Difundir a prática da modalidade, a inclusão
social de atletas com deficiência ou portadores
de deficiência.

Promover a inclusão digital por meio da 
implantação de telecentros comunitários,
viabilizando o uso de novas tecnologias 
pelas comunidades atendidas, estimulando 
sua mobilização e organização.

Democratizar a cultura por meio de grandes
personagens ou fatos da história brasileira.

FBB e entidades locais

Comitê de Entidades Públicas
no Combate à Fome e Pela
Vida – COEP
Funcionários do BB

Brasilcap, MEC e Prefeituras

Governo Federal e instituições
públicas e privadas

Petrobras

Ação Objetivos Parceiros

Educação, cultura e cidadania | Cont.

Criança e Vida Reduzir a mortalidade infantil por câncer no País
por meio do atendimento integral aos pequenos
pacientes, atuando em dois focos distintos: o
diagnóstico precoce e o tratamento adequado
da doença. Oito centros de referência no
diagnóstico laboratorial já implementados.

Ministério da Saúde

Ação Objetivos Parceiros

Apoio à Vida
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Implantação de 50 Estações Digitais em 50
municípios.

Não houve indicação de meta.

Alfabetizar 80 mil jovens e adultos.

43 atletas incluídos.

Implantação de 1.000 telecentros.

Produzir 42 kits para Exposições Itinerantes, 18
mil kits pedagógicos, 6 mil livros fotobiográficos
e 6 mil vídeos documentários, para beneficiar
4,6 mil bibliotecas públicas e 16 mil escolas
públicas, em 600 municípios.

Foram implantadas 72 estações em 63 municípios,
envolvendo 10.800 alunos em cursos profissionalizantes e
65.200 atendimentos em serviço eletrônico.

827 comitês formados.

Existem 145.992 pessoas em processo de alfabetização e
foram formados 47.443 alunos.

112 atlelas incluídos.

Foram implantados 851 pontos de inclusão digital, sendo
511 telecentros e 340 salas de informática.

Homenagem ao médico, nutricionista, geógrafo e professor
pernambucano Josué de Castro, com o tema “Josué de
Castro, por um mundo sem fome”.
Foram distribuídos 20 mil kits pedagógicos a 18 mil escolas
públicas e 6 mil exemplares de livros fotobiográficos, para
4,6 mil bibliotecas públicas.
Os 60 kits expositivos produzidos percorreram cerca de 800
municípios em todo o Brasil.

Meta para 2004 Resultados Alcançados

Investir na capacitação de profissionais de
saúde, assinar convênios de reestruturação
e modernização de mais cinco serviços de
oncologia pediátrica.

Realização de três convênios de reestruturação de serviços
de oncologia pediátrica e encontros com técnicos dos oito
Centros para uniformização de procedimentos.

Meta para 2004 Resultados Alcançados
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Apoio às atividades pro-
dutivas de caprinocul-
tura e apicultura

Arrecadação de alimen-
tos nos circuitos de
marketing esportivo e
cultural e outros eventos
e ações do voluntariado
BB

Banco de Tecnologias
Sociais

BB Agricultura Orgânica

Bioconsciência

Cadeia Produtiva do
Caju

Apoiar agricultores familiares, envolvidos nas
atividades produtivas de caprinocultura e apicul-
tura em 13 estados das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, por meio de parceria técnica.

Promover a arrecadação de alimentos nos even-
tos esportivos, culturais e nas ações de volun-
tariado.

Identificar e disseminar tecnologias sociais
criativas e de baixo custo capazes de resolver
problemas nas áreas de água, alimentação,
saúde, energia, educação, meio-ambiente,
renda e habitação.

Atender produtores rurais que utilizam o sistema
orgânico de produção por meio de recursos do
crédito rural e modernos mecanismos de
comercialização, respeitando as peculiaridades
do segmento, baseadas na certificação da
qualidade orgânica do produto, fornecida por
certificadoras idôneas.

Disseminar práticas ambientais de
racionalização do uso e reutilização de
recursos naturais, com base em dois pilares:
recursos sólidos e recursos hídricos.

Estimular o cooperativismo e investir na
expansão de cadeias produtivas com potencial
auto-sustentável. O projeto visa formar uma
nova cultura entre os pequenos produtores de
castanha de caju, que recebem capacitação,
melhoram a qualidade do produto e
aumentam sua renda.

Sebrae, Embrapa, Unitrabalho,
BB/DRS, ADS e Icco

Brasilveículos, Empresa e
Sociedade

Unesco

–

Compromisso Empresarial
para a Reciclagem (CEMPRE);
Associação dos Catadores de
Papel, Papelão e Material
Reaproveitável; Instituto
Socioambiental 

Embrapa, Agroindústria
Tropical, Telemar, MTC;
Governos Estaduais

Ação Objetivos Parceiros

Geração de Oportunidades
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Atender a 2.500 famílias.

Arrecadar 1,2 toneladas de alimentos.

Divulgação de tecnologias sociais identificadas.

Prevista a disponibilização de recursos na
ordem de R$ 8 milhões.

Aproximar e realizar  intercâmbios com as prin-
cipais certificadoras do mercado de orgânicos,
inclusive internacionais, com vistas a creden-
ciá-las junto ao Banco para a criação de uma
base certificadora que habilite nossos produtos
orgânicos para o mercado internacional.

Reaplicação de 23 tecnologias sociais.

Revitalizar 11 minifábricas; implantar 4
minifábricas e 7 unidades de classificação,
implantação e processamento. Apoiar a
organização e a capacitação de 15 associações
e cooperativas, gerando 600 empregos e
beneficiando 3 mil pessoas.

Foram atendidos 5.385 agricultores em 16 municípios.

Foram arrecadadas 1,572 toneladas de alimentos.

Realização da I Conferência e Mostra de Tecnologias
Sociais em São Paulo, reunindo 500 participantes e 10 mil
visitantes.

Disponibilização de R$ 6,8 milhões. Resultado relevante,
dadas as deficiências do setor de orgânicos, como:
capacidade técnica restrita a poucos produtores, falta de
integração da cadeia, baixa disseminação das informações
de mercado sobre o potencial e a comercialização dos
produtos orgânicos, pequena demanda interna.

21 tecnologias sociais reaplicadas;
46 municípios atendidos;
143 técnicos capacitados;
1.226 pessoas capacitadas a operacionalizar as
tecnologias sociais.

Foram revitalizadas 3 minifábricas, implantadas 5
minifábricas e apoiadas 2 unidades de classificação,
implantação e processamento. Foi apoiada a organização e
a capacitação de 4 cooperativas, sendo gerados 758
empregos e beneficiadas 2.307 pessoas.

Meta para 2004 Resultados Alcançados
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Cadeia Produtiva dos
Recicláveis

Construção de cisternas
no semi-árido.

Contratação de 
mão-de-obra temporária,
nos eventos esportivos
e culturais

Diversidade

Desenvolvimento
Regional Sustentável
(DRS)

Promover a inclusão social dos catadores de lixo
pelo incentivo à organização em cooperativas e
associações, além da agregação de valor ao
produto reciclado por meio de investimentos em
equipamentos e capacitação.

Patrocinar a construção de cisternas nas
regiões do semi-árido, mobilizando as famílias
residentes na região para a busca do acesso à
água potável para consumo próprio, assim como
armazenamento e uso da água das chuvas.

Geração de empregos temporários nos 
eventos de marketing esportivo e cultural 
promovidos pelo BB.

Contribuir para a inclusão de segmentos
estigmatizados pela sociedade. Com esse
objetivo, o Diversidade iniciou sua atuação
desenvolvendo ações focadas nas pessoas
portadoras de deficiência. Consolidar dados,
valorizar potencialidades, estimular a discussão
do tema e diminuir o preconceito são as metas
dessa iniciativa.

Modelo de negócio que visa gerar trabalho 
e renda de forma sustentável, inclusiva e 
participativa, seguindo-se uma lógica econômica
que considere potencialidades e características
locais das comunidades.

Unitrabalho, ADS, OAF,
Ceapor

Febraban; Articulação no
Semi-Árido Brasileiro (ASA);
Ministério Extraordinário de
Segurança Alimentar

Brasilveículos e Empresas

Fundação Getúlio Vargas – RJ;
Escola de Gente; Agência de
Notícias dos Direitos da
Infância (ANDI); Centro de
Defesa dos Direitos Humanos
(CDDH/Betim MG); USP/Rede
Saci; Secretaria Especial dos
Direitos Humanos (SEDH);
Coordenadoria Nacional para
Integração de Pessoas
Portadora de Deficiência
(CORDE); Conselho Nacional
dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência
(VONADE) e SENAC
Terceiro Setor/SP

Governos; Empresas;
Universidades; Cooperativas;
ONGs; Sindicatos e
Associações

Ação Objetivos Parceiros

Geração de Oportunidades | Cont.
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Beneficiar 50 cooperativas e associações, com
geração de 2 mil postos de trabalho.

Construir 10 mil cisternas.

Criar 7.930 oportunidades de
emprego temporário.

Realizar 2 encontros sobre PPD;
Realizar 1 encontro pedagógico;
Atender 3 municípios com os encontros.

Não houve indicação de meta.

Foram beneficiadas 66 cooperativas, com 4.197 empregos
gerados em 25 municípios.

Foram construídas 10.439 cisternas
(de agosto/03 a maio/04).

Foram gerados 11.129 empregos temporários: 8.430 nos
eventos de marketing esportivo e 2.699 nos eventos de
marketing cultural.

3 Encontros sobre PPD;
1 Encontro Pedagógico;
4 Municípios atendidos.

Mais de 16 mil empreendedores foram beneficiados e 120
planos de negócios DRS foram aprovados, com recursos
superiores a R$ 47 milhões.

Meta para 2004 Resultados Alcançados
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Apoio à comercialização
de produção oriunda da
Agricultura Familiar e
dos assentamentos da
Reforma Agrária

Gerar funding para
projetos sociais

Geração de Emprego e
Renda pela Exportação
(GERE)

Gerenciador de
Recursos Sociais-GRS

Linha de crédito
Pronaf “B”

Linha de crédito
Pronaf “Semi-árido”

Apoiar o planejamento da produção e
comercialização de produtos oriundos desse
segmento, por meio de mecanismos de
comercialização eletrônica, venda antecipada,
fortalecimento da cultura de consumo de
produtos oriundos da agricultura familiar e
reforma agrária; e estímulo ao associativismo.

Repasse de 50% da taxa de administração do
Fundo BB-DI Básico e do Seguro Vida Mulher
para propiciar o aumento dos investimentos em
comunidades carentes conduzidas pela FBB.

Apoiar a inserção na cadeia de valor do
comércio exterior dos produtos e serviços
oriundos das iniciativas desenvolvidas a partir
da atuação do Banco do Brasil no Fome Zero,
Desenvolvimento Regional Sustentável, Arranjos
Produtivos Locais e demais projetos de
responsabilidade social do BB que tenham 
por estratégia o desenvolvimento de
organizações produtivas.

Gerenciar os recursos sociais captados para o
Fome Zero no BB. O sistema permite dar
visibilidade e transparência a todas as fases do
processo. Atualização para permitir acesso a
outras empresas, entidades e órgãos de
governo e inclusão do módulo “serviços”.

Objetiva a geração de postos de trabalho e
renda no meio agrário, por meio da
disponibilização de linha de crédito destinada
ao financiamento de pequenos investimentos,
inclusive não pecuários, realizados por
agricultores familiares, inclusive os 
remanescentes de quilombos, e indígenas.

Disponibilizar linha de crédito destinada ao
financiamento em infra-estrutura hídrica,
inclusive para projetos de dessalinização, na
região do semi-árido brasileiro, permitindo
melhor utilização da terra, constituindo-se em
ferramenta para fixar o homem no campo e
evitar o êxodo rural.

Conab, com recursos do
Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome.

–

Internacional Trade
Center (ITC);
Condomínio Costa do Sauípe

–

–

–

Ação Objetivos Parceiros

Geração de Oportunidades | Cont.
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Beneficiar 30 mil famílias de agricultores
familiares e assentados da Reforma Agrária.

Repasse de R$ 1,6 milhão.

Fornecer apoio negocial à inserção dos
produtos e serviços produzidos pelas
iniciativas na cadeia de comércio exterior.

Estar acessível a empresas, entidades e órgãos
de governo, inclusive com o módulo “serviços”.

Fornecer acesso ao crédito para 25 mil
beneficiários.

Fornecer acesso ao crédito para 4 mil
produtores rurais.

A Conab realizou compras antecipadas, por meio de CPR
Alimento, no valor de R$ 34,1 milhões, beneficiando
15.391 famílias.

Outros 25.439 agricultores foram apoiados por meio de
incentivo à comercialização da produção.

Repasse de R$ 2,4 milhões.

O programa deixou de ser focado apenas no piloto e passou
a abranger as ações de inserção no mercado internacional
dos produtos oriundos de todas as organizações produtivas
apoiadas pelo BB no âmbito de sua atuação em
responsabilidade social.

Os 1.740 comitês de cidadania do BB cadastrados no GRS
atenderam mais de 1,4 milhão de pessoas.

Foram formalizadas 6.077 operações, no valor
total de R$ 5,9 milhões, beneficiando 24.308 pessoas.

Foram contratadas 1.504 operações, totalizando o
valor de R$ 7,8 milhões.

Meta para 2004 Resultados Alcançados
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Oficina de Segurança
Alimentar

Oficina Pão e Beleza

Programa Adolescente
Trabalhador

Programa Agente 
de Transformação 
Rural – ATR

Programa Nacional de
Incubadora de
Cooperativas
Populares – Proninc

Programa Sustentável
de Costa do Sauípe –
Projeto Berimbau

Projeto Hortas
Comunitárias

Orientação para funcionários da Comunidade
BB, aposentados, educadores sociais e
lideranças comunitárias sobre princípios de
segurança alimentar.

Promover capacitação de funcionários da
Comunidade BB, aposentados, educadores
sociais e lideranças comunitárias sobre os
princípios do Fome Zero, inclusão social,
mobilização, fortalecimento da cidadania e
desenvolvimento regional sustentável.

Oferecer oportunidade de emprego e
aprendizagem a jovens de todas as regiões do
País, com idades entre 15 e 17 anos e 10 meses
e com renda familiar de até meio salário mínimo,
que estejam cursando pelo menos a 7ª série do
ensino fundamental ou supletivo do primeiro grau
e inscritos em programa assistencial de entidades
filantrópicas conveniadas.

Selecionar e implementar as propostas contidas
nos relatórios-diagnóstico realizados pelos ATR.

Consolidar o Programa, criando e desenvolvendo
cooperativas populares e postos de trabalho em
comunidades carentes.

Apoiar iniciativas para a geração de trabalho e
renda, melhorando as condições socioambientais
dos habitantes do entorno do complexo hoteleiro
do Sauípe (BA).

O projeto visa proporcionar reforço na
alimentação, com a produção de verduras e
legumes a baixo custo, além de possibilitar a
geração de renda com os excedentes.

–

–

–

–

Financiadora de Estudos e
Projetos do Ministério de
Ciência e Tecnologia – Finep 
Comitê de Entidades Públicas
no Combate à Fome e pela
Vida – Coep

Secretaria de Economia
Solidária – Ministério do
Trabalho e Emprego

Fundação Banco do Brasil;
Previ; Condomínio Costa do
Sauípe S.A.; Ministério do
Trabalho e Emprego

–

Ação Objetivos Parceiros

Geração de Oportunidades | Cont.
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Capacitar 500 pessoas no segundo
semestre de 2004.

Capacitar 500 pessoas, priorizando os
funcionários que detêm cargos de gerência nas
redes de apoio e agências.

Lotar 4.900 adolescentes nas
dependências do Banco.

Disponibilizar banco de dados para a fundação,
DRS e demais parceiros da Diretoria de
Agronegócios.

Apoio a 12 incubadoras, beneficiando
120 cooperativas com 4.800
trabalhadores associados.

Gerar 400 postos de trabalho,
beneficiando 3.200 pessoas.

Atender mil famílias.

Estão sendo realizados estudos para a realização de
parcerias com o projeto “Cozinha Brasil”, do SESI, e o
“Educação à Mesa”, da Fundação Roberto Marinho.

Foram capacitados 727 educadores sociais
(179 funcionários e 548 membros da comunidade).

Em 31 de dezembro de 2004, 4.699 adolescentes
trabalhadores estavam lotados nas dependências do Banco.

Durante o ano de 2004, 5.738 adolescentes participaram do
Programa.

Elaborado banco de dados com 118 relatórios-diagnóstico
que envolvem a ocinocaprinocultura e a apicultura em 112
municípios em 12 estados do Norte e do Nordeste.

6 incubadoras, beneficiando 62 cooperativas com
2.234 trabalhadores associados.

Foram gerados 1.290 empregos e
beneficiadas 2.870 pessoas.

Foram atendidas 5.073 famílias, em 38 municípios.

Meta para 2004 Resultados Alcançados
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Redes de apoio à
inclusão social

Repasse de 20% das
bilheterias dos CCBB
para o Fome Zero e
programas de criação
de bibliotecas públicas

Tecbor

Trabalho e Cidadania

Voluntariado

Formalização de parcerias com entidades
públicas e privadas para apoiar projetos de
inclusão digital com foco na geração de trabalho
e renda, desenvolvimento regional sustentável e
fortalecimento de redes comunitárias.

Repassar 20% das bilheterias dos CCBB para o
Programa Quero Ler do Governo Federal, que
visa zerar o número de municípios sem biblioteca
pública, e para outros programas de criação de
bibliotecas públicas do Governo Federal em
parceria com o Projeto BB no Fome Zero.

Capacitar/treinar seringueiros extrativistas e
fornecer equipamentos para utilizar técnica
inovadora de beneficiamento da borracha.

Investir em ações com foco na geração de
trabalho e renda, como capacitação profissional,
consultoria de negócio e gestão cooperativa.

Incentivo a ações de voluntariado em diversos
projetos, capacitação de voluntários, ampliação
de ações sociais voluntárias desenvolvidas por
funcionários e formação de voluntários como
instrutores de informática, entre outras iniciativas.

–

–

Universidade de Brasília,
Ibama e Ministério do
Desenvolvimento Social e
combate à Fome

Ministério do Trabalho e
Emprego, CentroCAPE, Cáritas

–

Ação Objetivos Parceiros

Geração de Oportunidades | Cont.
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Formalizar 15 parcerias com entidades
públicas e privadas.

Repassar R$ 95 mil para os
programas previstos.

Estudos na cadeia produtiva para disseminação
do processo e implementação em demais
estados no País.

Expandir ações ligadas à geração de trabalho e
renda, dar continuidade aos serviços prestados
nas Salas do Empreendedor, apoiar as ações de
reinserção profissional desenvolvidas pela
Cáritas (SP). Realizar workshops sobre
empreendedorismo com nipo-brasileiros.

Capacitar 4 mil voluntários; aumentar em 10% o
número de funcionários e familiares inscritos.
Formar 4 turmas (em diferentes unidades
regionais) de acesso à educação e informática
para pessoas com deficiência.

Foram formalizadas 15 parcerias: Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República –
Conselhos Tutelares; Anca – Associação Nacional de
Cooperativas Agrícola/MST; Secretaria Especial de Aquicultura
e Pesca da Presidência da República; CDI – Comitê para
Democratização da Informática; Cemina – Comunicação,
Educação e Informação do Gênero; APABB – Associação dos
Pais e Amigos de Pessoas Portadoras de Deficiência dos
Funcionários do Banco do Brasil; Ministério das Comunicações;
Ministério da Defesa – Comando Militar da Amazônia; -
Governo de Minas Gerais; Ministério de Desenvolvimento
Agrário – Programa Nacional da Agricultura Familiar – Pronaf;
Assessoria Especial da Presidência da República – Programa
Quero Ler – Biblioteca para Todos; Rede Rural de Telecentros
Comunitários – Gemas da Terra; Telemar; Senai.

Foram repassados R$ 161 mil: R$ 52 mil para o Ministério
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome; R$ 84 mil
para o Programa Quero Ler; e R$ 25 mil para o Programa
Arca das Letras.

01 estudo realizado e 03 treinamentos realizados na
Amazônia; Treinamento de 56 seringueiros em Manicoré-AM;
76 seringueiros em Jamaraquá-PA; 32 seringueiros em
Ariquemes-RO e 42 seringueiros em Assis Brasil-AC.

Entre as ações desenvolvidas destacam-se os cursos e as
palestras do Projeto Dekassegui, o fortalecimento e a
profissionalização de cooperativas, as salas do
empreendedor e o processo de reinserção de trabalhadores
no mercado de trabalho.

Existem 13.088 voluntários cadastrados no Voluntariado BB,
incremento de 12%.
Foram lançados cursos para capacitação do Voluntariado
BB e capacitados 876 voluntários.

Meta para 2004 Resultados Alcançados
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Relações com Clientes

O Banco do Brasil enxerga seus clientes e potenciais clientes, antes de tudo, como
cidadãos. A partir de sua postura social e ambientalmente responsável, na busca
da identidade com o cliente o Banco do Brasil vai além do atendimento às neces-
sidades do consumidor para corresponder às expectativas do cidadão.

No desenvolvimento e no aperfeiçoamento de produtos e serviços, o Banco leva em
consideração as expectativas de seus mais de 22 milhões de clientes. Por exemplo,
as áreas negociais do BB vêm promovendo encontros – o Fórum de Clientes e
Gerentes. Nesses fóruns são debatidas formas de aperfeiçoamento dos processos
e dos produtos e dos serviços bancários sob a visão do cliente. A proposta é inova-
dora no meio financeiro e permitirá ao Banco melhor identificar e compreender os
valores e as necessidades a serem desenvolvidos.

O relacionamento pessoal do Banco com seus clientes acontece em seus mais de
14,5 mil pontos de atendimento. Para o adequado acesso das pessoas portadoras
de necessidades especiais e idosos, o Banco oferece 521 agências e 156 terminais
de auto-atendimento adaptados.

O BB disponibiliza, também, uma série de canais complementares de relacionamento
com os clientes: o Portal bb.com.br, na Internet; mais de 39 mil terminais de auto-
atendimento (TAA); 2,3 mil correspondentes bancários; fone; fax; POS; e prepara-se
para expandir os serviços da Central de Atendimento BB e do mobile banking.
Independentemente do canal utilizado pelos clientes na realização de transações
bancárias, o BB sempre se preocupa em oferecer comodidade, rapidez e segurança.

Em 2004, com o intuito de aproximar-se ainda mais de seus clientes, o Banco do
Brasil desenvolveu e aprimorou diversos serviços oferecidos. O relacionamento
do BB com seus clientes, por meio da Internet, ficou ainda mais próximo com o
lançamento de duas soluções: a Caixa Postal, privativa e segura, e o Gerenciador
Financeiro Pessoal, desenvolvido especialmente para o controle de orçamentos
domésticos. Essas inovações despertaram o interesse de milhares de usuários e
deverão ser aprimoradas em 2005.

Outra proposta inovadora foi a automatização do processo de reescalonamento de
dívidas de seus clientes do tipo pessoa física, com abordagem ativa por meio da rede
de TAA e do Portal bb.com.br. Por esses canais, o BB passou a interagir com seus
clientes por meio de avisos automáticos do vencimento da dívida, solicitação de
regularização e oferecimento de alternativas de repactuação automática. A iniciativa,
além de ampliar o universo de pessoas atendidas, trouxe o benefício da desbu-
rocratização do processo.
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Relações com o Governo

No relacionamento com os Governos Federal, Estaduais e Municipais, o Banco do
Brasil vale-se de sua posição estratégica e adota modelo próprio de gestão da
Responsabilidade Socioambiental à altura dos desafios do Brasil contemporâneo,
estimulando, difundindo e implementando práticas de desenvolvimento sustentável.

Na qualidade de agente de políticas públicas, conhecedor das características de
cada região do País, detentor de alta capilaridade e com capacidade de mobi-
lização, o Banco se apresenta como um dos principais parceiros do Governo
Federal na implementação de políticas, programas e projetos voltados para o
desenvolvimento nacional.

O BB se relaciona com o setor público em todo o País a fim de fortalecer as
economias regionais, investindo em atividades produtivas. Sendo assim, a atuação
do BB junto aos estados e municípios tem a finalidade de contribuir para o
desenvolvimento das economias regionais.

O Banco do Brasil, no seu papel de agente de políticas públicas, representa um elo
entre o Governo Federal e o produtor rural, e conhece melhor do que ninguém as
necessidades daqueles que se dedicam ao campo, em todas as etapas da cadeia
produtiva. O Agronegócio é um dos principais setores da economia brasileira,
tendo fundamental importância para o crescimento do País.

Por exemplo, em 2004, com objetivo de viabilizar o escoamento da produção, com a
pavimentação, construção e melhoria de estradas vicinais privadas no Estado de Mato
Grosso, foi firmado um convênio entre o BB, o Governo Estadual, prefeituras e associ-
ações de produtores rurais. Por meio dessa parceria, foi viabilizada a pavimentação
de cerca de 800 quilômetros de estradas, com o apoio do BB no crédito via CPR.
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Negócios com Cooperativas – financia-
mentos destinados a cooperativas

Aval para Venda Antecipada da Produção
(Cédula do Produtor Rural)

Agricultura  Familiar – Pronaf
Concessão de Crédito para Agricultores
Familiares 

Financiamento de Longo Prazo para
Cadeias Produtivas do País

Concessão de Crédito a Micro e
Pequenos Empreendedores Urbanos -
Proger Urbano.

Financiamento a Micro e Pequenas
Empresas –
BB Investimento

Financiamento a Micro e Pequenas
Empresas – BB Capital de Giro

Financiamento à Exportação –  ACC/ACE

Adequação de linhas de crédito específicas
para o atendimento das cooperativas.

Concessão de aval e aquisição de CPR a partir
de agosto, possibilitando a redução do custo
financeiro para os produtores rurais e agilizan-
do a consecução do negócio.

Criação da Cartilha Simplificada do Pronaf.

Financiamento de projetos de investimento,
máquinas e equipamentos, com recursos do
BNDES, do FCO e do FINAME.

Simplificação no processo de crédito para finan-
ciamentos.

Simplificação de proposta e cálculo formal da
capacidade de pagamento para financiamentos;
alongamento do prazo para pagamento das
parcelas do Cartão BNDES.

Redução na taxa de juros do BB Giro Rápido e
lançamento da linha de crédito BB Giro
Automático.

Realização de fóruns com a rede de agências no
País com objetivo de evidenciar para os gerentes
de contas as performances dos clientes, rea-
lizando comparação entre o que os clientes
estão contratando no mercado e o que estão
contratando no BB.

Ação Desenvolvimento
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R$ 800 mil em valor contratado.

7 mil operações contratadas.

R$ 1,6 bilhões em valor contratado.

32,6 mil operações contratadas.

R$ 2,9 bilhões em valor contratado.

996,9 mil operações contratadas.

R$ 971 milhões em valor contratado.

3,5 mil operações contratadas.

R$ 861 milhões em valor contratado.

47 mil operações contratadas.

R$ 984 milhões em valor contratado.

10 mil operações contratadas.

R$ 8,9 bilhões em valor contratado.

1 milhão de operações contratadas.

R$ 20,5 bilhões em valor contratado.

26 mil operações contratadas.

R$ 1.048 mil em valor contratado.

9,2 mil operações contratadas.

R$ 4,5 bilhões em valor contratado.

62,5 mil operações contratadas.

R$ 3,3 bilhões em valor contratado.

926,6 mil operações contratadas.

R$ 1,5 bilhão em valor contratado.

2,5 mil operações contratadas.

R$ 1,6 bilhão em valor contratado.

70 mil operações contratadas.

R$ 1,1 bilhão em valor contratado.

13,5 mil operações contratadas.

R$ 13,5 bilhões em valor contratado.

1,1 milhões de operações contratadas.

R$ 27,2 bilhões em valor contratado.

30,4 mil operações contratadas.

Meta 2004 Resultados
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Relações com Concorrentes

Em seu relacionamento com concorrentes, o Banco do Brasil pratica a ética e a
civilidade, mediante troca de informações feita de maneira lícita e transparente.

O Banco do Brasil participa ativamente de comissões na Federação Brasileira de
Bancos, a Febraban. Como exemplos de sua participação, podem ser citados o
envolvimento no Projeto Cisternas – que viabiliza a construção de cisternas na
região do Semi-Árido brasileiro (10.439 cisternas foram construídas de agosto de
2003 a maio de 2004) – e o incentivo aos demais membros da Febraban para
doações em favor dos Fundos de Infância e Adolescência.

No relacionamento com concorrentes, em 2004, o Banco reforçou parcerias,
visando a racionalização de procedimentos e redução de custos por meio do
compartilhamento de processos. Entre essas parcerias, destaca-se o “Projeto
Sinergia BB e Caixa”, estabelecido entre o BB e a Caixa Econômica Federal.

No fim de 2004, o BB e a Caixa iniciaram os testes do projeto de compartilhamento
das redes dos terminais de auto-atendimento e de casas lotéricas. Com esta
parceria, os clientes das instituições terão assegurados maiores níveis de conforto,
comodidade e conveniência em suas transações bancárias.

Na área de valores, o Banco coordena projeto piloto de compartilhamento da logística
de abastecimento de TAA externos com outras instituições financeiras. A iniciativa
permite a redução dos custos relativos ao abastecimento dos terminais, uma vez que
os roteiros são compartilhados. A capilaridade da rede logística do BB é de grande
importância para o sucesso deste relacionamento.

No segmento de vales-benefícios, o Banco do Brasil, por meio de seu banco de
investimento, o BB BI, associou-se ao Bradesco, ao ABN AMRO Real e à Visa
International na criação da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços – CBSS.

Registrada no Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, do Ministério do
Trabalho e Emprego, a CBSS oferece produtos eletrônicos para pagamento de
benefícios utilizando a tecnologia e a aceitação da marca Visa, com o cartão
Refeição Visa Vale e com o cartão Alimentação Visa Vale.

A utilização dos cartões Visa Vale em uma ampla rede de captura eletrônica criou
um novo paradigma neste mercado, trazendo significativos ganhos para empresas,
estabelecimentos comerciais, governo e principalmente para o trabalhador.
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Relações com Fornecedores e Parceiros

O Banco do Brasil pauta seu relacionamento com terceiros a partir dos princípios de
responsabilidade socioambiental e de critérios que promovam o desenvolvimento
econômico e social.

Além dos critérios de natureza econômica, especificações de qualidade dos
produtos e serviços, confiabilidade nos prazos de suprimentos e de atendimento à
legislação (Lei de Licitações), o Banco do Brasil desenvolve, no relacionamento com
fornecedores, iniciativas voltadas para relações duráveis e equilibradas, compatíveis
com os princípios de responsabilidade socioambiental. Exemplo disso é a exigência
de atendimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, assim como a
apresentação de declaração dos fornecedores sobre o não emprego de mão-de-
obra infantil e escrava.

Em 2004, observadas as limitações legais, o Banco procurou priorizar o meio eletrô-
nico para realizar seus processos de compras de bens e de serviços. A disputa de
preços entre os interessados é feita no site www.licitações-e.com.br, desenvolvido
pelo próprio Banco e disponibilizado aos demais órgãos do governo que desejarem
fazer uso do site para realizar suas compras. As aquisições eletrônicas tornam ainda
mais democráticas a participação de compradores e fornecedores nos processos
licitatórios, independentemente do local onde estejam.

Em 2004, R$ 1,7 bilhão foi transacionado pelo site Licitações-e, em mais de 9 mil
processos licitatórios. As compras do Banco realizadas por esse meio envolveram
recursos na ordem de R$ 189,7 milhões.

A priorização do pregão eletrônico pelo BB deve-se ao fato de que esse meio agiliza
a conclusão dos processos, reduz o custo administrativo e amplia o universo de
fornecedores, o que possibilita a obtenção de melhores preços.

Prazos Médios das Licitações do BB por Categoria (em dias)

Concorrência

120

Tomada
de Preço

80

Convite

47

Pregão
Físico

20

Pregão
Eletrônico

15

120

100 

80

60 

40

20
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Relações com o Meio Ambiente

O BB tem o respeito ao meio ambiente como balizador de suas práticas administrati-
vas e negociais e considera fundamental a abordagem preventiva da gestão ambien-
tal, centrada na avaliação e na prevenção de danos causados ao meio ambiente.

Para isso, vem desenvolvendo esforços para integrar as questões ambientais às
práticas negociais e administrativas do Conglomerado.

A participação do BB em programas que, direta ou indiretamente, sejam aderentes
à sustentabilidade do meio ambiente é fundamental na viabilização da alocação de
recursos, em vista da capilaridade de sua rede de agências e da identidade com
o público do agronegócio. Exemplo disso é a atuação do Banco no Programa BB
Florestal e no BB Agricultura Orgânica.

Com o objetivo de participar dos esforços globais para a responsabilização das
empresas para a conservação e a manutenção do meio ambiente, o Banco tem
assumido compromissos importantes como:

• Assinatura de Protocolo para a disseminação da Agenda 21;
• Desenvolvimento de uma Agenda 21 Empresarial; e
• Apoio ao Programa Brasileiro para Produção e Uso do Biodiesel.

Internamente, o comprometimento do Banco do Brasil com a preservação do meio
ambiente pode ser traduzido por ações como a coleta seletiva de lixo existente em
várias dependências, o gerenciamento de consumo de água e energia e a adoção
de critérios ambientais na seleção e gerenciamento de fornecedores, além de
iniciativas para reciclagem de papel.

Em 2004, o programa do BB de reutilização e modernização de sistemas de ilumi-
nação, ar-condicionado e elevadores, desenvolvido desde 1990, foi reconhecido
com o Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, também conhe-
cido como Programa de Combate ao Desperdício de Energia, na categoria Órgãos
e Empresas de Administração Pública - Procel.

O BB tem o respeito ao meio ambiente como balizador 

de suas práticas administrativas e negociais e considera

fundamental a abordagem preventiva de gestão ambiental.
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Indicadores Ethos de Responsabilidade Social

Desde 2001, o Banco do Brasil utiliza os indicadores Ethos como instrumento de
diagnóstico organizacional no que se refere a responsabilidade socioambiental. A
partir de 2003, essa avaliação passou a ser realizada por um grupo interdisciplinar
envolvendo representantes de todas as áreas do Banco.

Os resultados desta auto-avaliação representam valioso referencial para a
definição de ações e de projetos com o objetivo de aprimorar a postura de
responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil.

Cabe ressaltar que os indicadores Ethos não têm caráter de certificação. Seu
objetivo é proporcionar a reflexão, a aprendizagem e a melhoria das práticas de
responsabilidade social empresarial.

Valor Adicionado

A demonstração do Valor Adicionado abaixo expressa a riqueza gerada pela Empresa
e a forma como foi distribuída à sociedade por meio de seus principais agentes.

Nota: detalhamento dessa Demonstração está disponível no Relatório de Análise do Desempenho, páginas 184 e 185.

Ethos - Performance do BB*

Tema 2003

Performance Geral 6,86

Valores e Transparência 6,92

Público Interno 5,77

Meio Ambiente 4,07

Fornecedores 2,88

Consumidores e Clientes 9,00

Comunidade 9,57

Governo e Sociedade 9,78

* Até o dia da publicação deste relatório, o Banco não havia recebido formalmente os resultados dos Indicadores Ethos – 2004.

R$ mil 2002 2003 2004

Valor Distribuído 9.796 12.420 13.302

Remuneração do Trabalho 5.026 6.332 6.674

Remuneração de Governo 2.496 3.707 3.603

Remuneração dos Acionistas 2.274 2.380 3.024
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Empresa

1 - Base de Cálculo 2004 Valor (mil reais) 2003 Valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 50.623.360 53.164.848

Resultado operacional (RO) 3.024.006 2.380.982

Folha de pagamento bruta (FPB) 6.619.677 6.288.405

Ibase

2 - Indicadores Sociais Internos  Valor % sobre % sobre Valor % sobre % sobre 
(mil) FPB RL (mil) FPB RL

Alimentação 509.067 8 1 477.621 8 1

Encargos sociais compulsórios 1.385.870 21 3 1.415.030 23 3

Previdência privada 499.850 8 1 401.647 6 1

Saúde 358.267 5 1 295.012 5 1

Segurança e medicina no trabalho 24.822 – – 7.650 – –

Educação – – – – – –

Cultura – – – – – –

Capacitação e desenvolvimento profissional 30.200 – – 40.862 1 –

Creches ou auxílio-creche 21.210 – – 27.692 – –

Participação nos lucros ou resultados 371.428 6 1 273.401 4 1

Outros – – – – – –

Total - Indicadores sociais internos 3.200.714 48 6 2.938.915 47 6

3 - Indicadores Sociais Externos       Valor % sobre % sobre Valor % sobre % sobre 
(mil) RO RL (mil) RO RL

Educação 16.460 1 – 17.644 1 –

Cultura 35.000 1 – 36.660 2 –

Saúde e saneamento – – – 1.569 – –

Esporte 47.000 2 – 43.113 2 –

Combate à fome e segurança alimentar 3.144 – – 7.044 – –

Outros 25.387 1 – 12.717 1 –

Total das contribuições para a sociedade 126.991 4 – 118.747 5 –

Tributos (excluídos encargos sociais) 2.808.991 93 6 3.194.528 134 6

Total - Indicadores sociais externos 2.935.982 97 6 3.313.275 139 6

4 - Indicadores Ambientais       Valor % sobre % sobre Valor % sobre % sobre 
(mil) RO RL (mil) RO RL

Investimentos relacionados com 

a produção/ operação da empresa – – – 38.098 2 –

Investimentos em programas e/ou projetos externos – – – – – –

Total dos investimentos em meio ambiente – – – 38.098 2 –

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” não possui metas (x)  não possui metas (  )

para minimizar resíduos, o consumo em geral cumpre de 0 a 50% (  ) cumpre de 0 a 50% (  )

na produção/operação e aumentar a eficácia cumpre de 51 a 75% (  ) cumpre de 51 a 75% (  )

na utilização de recursos naturais, a empresa: cumpre de 76 a 100% (  ) cumpre de 76 a 100% (x)
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5 - Indicadores do Corpo Funcional 2004 2003

Nº de empregados(as) ao final do período 82.671 80.640

Nº de admissões durante o período 8.353 6.095

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 8.270 2.629

Nº de estagiários(as) 10.339 10.181

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 22.622 23.592

Nº de mulheres que trabalham na empresa 29.321 28.517

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 27,00 26,00

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 13.957 12.671

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 15,83 15,31

Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 1.486 1.200

6 - Informações relevantes quanto 
ao exercício da cidadania empresarial 2004 Metas 2005

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 18,8x 18,8x

Número total de acidentes de trabalho 626(1) 595

Os projetos sociais e ambientais direção ( ) direção ( )

desenvolvidos pela empresa direção e gerências ( x ) direção e gerências ( x )

foram definidos por: todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) empregados(as) ( )

Os padrões de segurança e  direção e gerências ( x ) direção e gerências ( x )

salubridade no ambiente de todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) empregados(as) ( )

trabalho foram definidos por: todos(as) + Cipa ( x ) todos(as) empregados(as) ( x )

Quanto à liberdade sindical, ao direito não se envolve ( ) não se envolve ( )

de negociação coletiva e à representação segue as normas da OIT ( ) seguirá as normas da OIT ( x )

interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: incentiva e segue a OIT ( x ) incentivará e seguirá a OIT ( )

A previdência privada contempla: direção ( ) direção ( )

direção e gerências ( ) direção e gerências ( )

todos(as) empregados(as) ( x ) todos(as) empregados(as) ( x )

A participação dos lucros direção ( ) direção ( )

ou resultados contempla: direção e gerências ( ) direção e gerências ( )

todos(as) empregados(as) ( x ) todos(as) empregados(as) ( x )

Na seleção dos fornecedores, os mesmos não são considerados ( ) não serão considerados ( )

padrões éticos e de responsabilidade social são sugeridos ( x ) serão sugeridos ( x )

e ambiental adotados pela empresa: são exigidos ( ) serão exigidos ( ) 

Quanto à participação de empregados(as) não se envolve ( ) não se envolverá ( )

em programas de trabalho voluntário, a empresa: apóia ( ) apoiará ( )

organiza e incentiva ( x ) organizará e incentivará ( x ) 

Número total de reclamações na empresa: no Procon: na Justiça: na empresa no Procon na Justiça

e críticas de consumidores(as): 84.077(2) 90(3) 15.655(4) 77.000(5) 90(6) 15.655

% de reclamações e críticas na empresa: no Procon: na Justiça: na empresa: no Procon: na Justiça:

atendidas ou solucionadas: 100 74%(7) 13%(3) 100 74% 13%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2004: 13.302.229 Em 2003: 12.660.660

Distribuição do Valor 27,09% governo 50,18% colaboradores(as) 30,79% governo 50,40% colaboradores(as)

Adicionado (DVA): 7,1% acionistas 15,6% retido 5,88% acionistas 12,91% retido

7 - Outras Informações
O Banco do Brasil não utiliza mão-de-obra infantil ou escrava. 1) Número de acidentes típicos e de acidentes de trajeto; 2) Refere-se ao grupo Atendimento;

3) Número de Reclamações junto ao Procon-DF. O Banco desenvolverá esforços para informar no Balanço de 2005 o número de reclamações em nível nacional.

Em contrapartida apresentamos o número total de reclamações procedentes, em nível nacional, efetuadas junto ao Banco Central: 6.790; 4) Reclamações em

juízados especiais cíveis; 5) 350 reclamações por grupo de 100 mil clientes; 6) Meta estabelecida para o Procon-DF. Quanto às reclamações junto ao Banco

Central a meta é não figurar nas duas primeiras colocações do raking de reclamações; 7) As reclamações ainda não resolvidas encontram-se em uma das

seguintes situações: segunda instância, aguardo de recolhimento de multa e análise com advogados. Responsável pelo preenchimento: Marco Geovanne

Tobias da Silva Telefone: (61) 310-5920 e-mail: ri@bb.com.br.





Um Novo Mercado, Um Novo Banco,
Novos Valores

O Banco do Brasil é a mais antiga empresa cotada nas Bolsas do País. Em

1851 registrou-se a primeira operação com suas ações no Rio de Janeiro.

Durante quase todo o século 20, o principal pólo de negociação dos papéis

do Banco foi a Bolsa da antiga Capital Federal. A partir de fins dos anos

1980, o eixo do mercado de capitais transferiu-se para São Paulo. A Bovespa

transformou-se em nosso mais importante mercado acionário. O Banco do

Brasil tem suas ações cotadas em São Paulo desde 1921. Naquela época os

negócios eram anotados a giz, em lousas no recinto do pregão.

Hoje, uma gigantesca parafernália digital se encarrega de registrar, divulgar

e liquidar os milhares de operações efetuadas diariamente na sala de nego-

ciações da Rua 15 de Novembro ou no moderníssimo pregão eletrônico.

Mas, também, um sinal dos novos tempos são as preocupações e tendên-

cias das companhias e do mercado. Nos últimos anos, vem surgindo uma

aguda consciência da responsabilidade social que deve permear o mundo

dos negócios e a gestão das empresas.

O Banco do Brasil e a Bovespa podem se orgulhar de sua posição de van-

guarda nestes movimentos. Ambas as instituições desenvolvem programas e

atividades voltados para o aprimoramento de nossa realidade social e adotam

regras e princípios que se subordinam às melhores práticas de governança

corporativa. Um forte passo nesse sentido foi dado pela Bovespa com a cria-

ção do Novo Mercado. Em 2002, o Banco do Brasil, visando adaptar-se a

esses novos rumos, alterou seus estatutos e promoveu a conversão das

antigas ações preferenciais sem voto em ordinárias, todas votantes.

Banco do Brasil – Relatório Anual 2004

C
éd

u
la

,
50

0 
cr

u
ze

ir
o

s,
B

an
co

 C
en

tr
al

 d
o

 B
ra

si
l,

19
72

.



142 Relatório Anual – Banco do Brasil 2004

O Valor da Marca

Atualmente, as marcas são tão importantes quanto produtos e serviços, e o
mercado está atento para saber o que cada empresa representa no imaginário
popular. A marca funciona como uma bússola para o cliente localizar o que precisa
em meio à concorrência. É referência para o consumidor se identificar e se sentir
mais seguro na hora de escolher. Nesse sentido, o valor de uma marca é atribuído
em função de sua capacidade de influenciar diretamente o resultado financeiro da
empresa ao atrair e reter clientes e gerar mais negócios.

Atento a tudo isso, o Banco do Brasil sabe que sua marca constitui um importante
ativo e que os dois “B” azuis entrelaçados num fundo amarelo merecem especial
atenção, pois podem representar vários atributos. Para um cliente, a marca pode
significar segurança e tradição – graças aos 196 anos de história e à solidez do BB
– e, ao mesmo tempo, para seu filho, ser sinônimo de juventude e modernidade,
graças à presença constante do BB nos diversos patrocínios culturais e esportivos,
além da comodidade e da segurança oferecidas nos canais automatizados.

O valor da marca influencia diretamente o resultado financeiro ao atrair e reter
clientes e gerar mais negócios. Nesse sentido, o BB está bem colocado. Em
pesquisa divulgada pela Interbrand – consultoria inglesa conhecida pela tradicional
lista das 100 marcas mais valiosas do mundo –, que avaliou 80 companhias
nacionais listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), foram eleitas as 12
marcas brasileiras de maior valor no mercado. O Banco do Brasil é apontado como
o detentor da quarta marca mais valiosa do País, avaliada em US$ 520 milhões.

Ainda, pelo 14º ano consecutivo, o BB lidera o ranking Top of Mind das instituições
financeiras mais lembradas na pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha. Quando
perguntados sobre qual o primeiro nome de banco que vem à memória, em média
37% dos entrevistados respondem: “Banco do Brasil”.

Valores 
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A partir dos anos 90, a marca BB passou por um processo de rejuvenescimento,
quando o Banco começou a investir no esporte brasileiro, ligando sua imagem ao
que o marketing esportivo transmite de positivo.

A decisão estratégica do BB de segmentar sua base de clientes exerceu forte
impacto sobre sua imagem. Atender os mercados Varejo, Atacado e Governo
significou estabelecer relacionamentos, desenvolver e implementar marcas
diferenciadas, que sinalizassem identidade com o cliente.

O Banco do Brasil criou as agências Corporate e Empresariais, seguidas pelas
agências Governo, Setor Público, Poder Judiciário, escritórios Private e Banco do
Brasil Estilo, oferecendo serviços, produtos e atendimento diferenciados, em
ambientes que são identificados com as novas marcas de relacionamento.

Essa estratégia reforça o posicionamento de marca do BB de “Identidade com o
cliente” e o posicionamento de empresa de ”Banco completo, especializado em
segmentos de mercado”, trabalhados nas campanhas institucionais desde 2003.
Essas iniciativas influenciaram a percepção dos clientes BB, que passaram a ver o
Banco do Brasil mais preparado para atender cada mercado.

Marcas devem se manter atuais sob risco de, ao envelhecerem, perderem seu
valor, com sério dano ao patrimônio das empresas. A marca Banco do Brasil vem
se modernizando ao longo da história da Empresa até chegar no uso apenas de
seu símbolo para assinar toda a sua comunicação, mantendo a essência de sua
identidade: marca confiável, tradicional e moderna.

Evolução da Marca BB

1968 1978

1985 1986

1994 2002
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O Valor do Capital Humano

Com quase dois séculos de história e participação expressiva no mercado
brasileiro, o Banco do Brasil foi construído por um corpo de funcionários altamente
comprometido e qualificado. Atualmente, o BB é um dos principais empregadores
do País, com 82,7 mil funcionários, 10,4 mil estagiários, 8,3 mil contratados tempo-
rários, além de 4,7 mil adolescentes trabalhadores.

O perfil médio do funcionalismo do BB, com base em dados estatísticos, é o do
profissional do sexo masculino, entre 32 e 47 anos de idade, com curso superior.
O BB tem cerca de 37 mil funcionários graduados e 8 mil pós-graduados
– aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado.

Na cultura do Banco do Brasil, encontra-se uma singularidade que motiva
profissionais de todas as idades: o BB é um banco comprometido com o desen-
volvimento do País e  uma instituição financeira voltada para o mercado. Com a
nova máxima “Seus valores são os nossos valores”, o Banco ratifica mais uma vez
essa dualidade, que o torna único, assim como as pessoas que nele trabalham.

A maioria dos funcionários BB sente orgulho de fazer parte do Banco do Brasil,
tanto por perceberem que seu trabalho faz as cidades crescerem como, por par-
ticiparem de campanhas de vacinação promovidas pelo Banco em suas agências,
por exemplo. Do mesmo modo, consideram a Empresa totalmente inserida no mer-
cado e se esforçam para manter e conquistar negócios e posições de liderança.

Da própria história da Empresa surgem características como flexibilidade e grande
capacidade de adaptação, que dão ao BB um diferencial em relação ao mercado,
colocando-o, muitas vezes, à frente de seus pares no desenvolvimento de produtos
e serviços, nas inovações tecnológicas, na gestão dos negócios e nas estratégias
de atuação.

Exemplos atuais são: o cartão Ourocard Visa Electron pré-datado; a contratação de
linhas de crédito por meio dos cartões Ourocard Visa (BB Crediário, para Pessoas
Físicas, e BB Giro Automático, para o segmento de microempresas); e a estratégia
de atuação Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS).

A política de Gestão de Pessoas do Banco enfatiza o aprimoramento profissional
de seus funcionários, procurando compatibilizar habilidades e expectativas
individuais com as necessidades e os objetivos da Empresa; assegura condições
previdenciárias, assistenciais, de segurança e de saúde que propiciam melhoria de
qualidade de vida e do desempenho profissional; valoriza o trabalho eficiente e
inovador e reconhece o esforço individual e da equipe na construção do resultado.
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O Valor da Tecnologia e da Logística

Em 2004, o Banco do Brasil investiu mais de R$ 1 bilhão1 em sistemas tecnológicos,
de logística e de infra-estrutura. Em infra-estrutura operacional, foram instalados
1.281 novos pontos de atendimento e, ainda, modernizadas  2.680  instalações e
ampliados os canais de atendimento, tal como a Central de Atendimento BB.

A instalação de mais de 1,2 mil pontos de atendimento por todo o País e a ampliação
dos canais de atendimento aumentaram o acesso da população aos produtos e
serviços bancários oferecidos pelo Banco. Os investimentos na ampliação da capaci-
dade tecnológica, na modernização dos equipamentos operacionais e de segurança
e nos ambientes de atendimento conferem maior agilidade, segurança e comodi-
dade aos clientes, funcionários e usuários do Banco do Brasil, além de gerarem
redução de custos.

Com relação às ações de infra-estrutura de apoio, o BB intensificou os investimentos
em recursos tecnológicos, na ampliação da capacidade de processamento de dados,
na atualização dos programas e sistemas de segurança e transmissão de dados.
Também manteve investimentos em programas de racionalização do uso de energia e
de ampliação da capacidade dos canais automatizados de atendimento ao público.

Em continuidade à modernização de sua rede de comunicação de dados, iniciada
em 2003, quando o BB contratou duas prestadoras de serviços de telecomuni-
cações por meio de licitação pública, o ano de 2004 foi marcado pelos prepara-
tivos para  implementação da nova rede de transmissão. Concluídos os testes,
serão realizadas migrações paulatinas até abril de 2005. Após essa fase, prevêem-
se cerca de 1,2 mil migrações por mês até o término dos 12 mil pontos existentes.

O Banco tem um programa permanente de automação bancária, que engloba
projetos de renovação dos equipamentos de informática, modernização dos
aplicativos BB e treinamento e capacitação dos funcionários para dar respaldo aos
avanços tecnológicos.

Em 2004, a modernização de equipamentos contou com a troca de mais de 50 mil
microcomputadores. Além disso, foram aprimoradas as centenas de aplicativos
desenvolvidos e mantidos pelo BB e, ainda, criados mais de 39 mil novos programas,
que responderam por mais de 80 milhões de transações mensais.

1 Desse total, R$ 846,3 milhões se referem à instalação e à modernização de agências; manutenção da infra-estrutura de atendi-

mento; instalação e manutenção de bens imóveis; manutenção e adequação de bens móveis, máquinas e equipamentos;

manutenção e adequação de ativos de informática; informação, segurança e teleprocessamento. Os demais R$ 174,4 milhões

foram destinados ao leasing de equipamentos de tecnologia.
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A sintonia entre as diversas áreas de desenvolvimento e infra-estrutura do BB
possibilitou, por exemplo, implantar em tempo recorde o Banco Popular do
Brasil, que contou com a criação e a reformulação de centenas de aplicativos e
soluções corporativas.

Somado aos investimentos dos últimos anos, o valor previsto para investimento em
2005 – R$ 1,6 bilhão – confirmará o BB, como um dos bancos tecnologicamente
mais avançados da América Latina e com tecnologia de auto-atendimento e de
gestão de ativos buscada por vários países do mundo.

Os investimentos para 2005 prevêem a melhoria dos serviços e a redução dos
custos, maior segurança dos sistemas internos do BB e melhoria dos sistemas de
gerenciamento, entre outros. Com as mudanças será possível, por exemplo, insta-
lar terminais de auto-atendimento com mais funcionalidades que os atuais,
melhorando o modelo de atendimento pela forma de contato e interação do cliente.
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O Valor da Disponibilidade

A capilaridade da rede de atendimento do BB eleva o potencial de geração de
negócios e determina o sucesso de diversas estratégias do Banco do Brasil.

Por meio de sua rede, os produtos, os serviços e a própria marca BB adquirem
grande exposição, o que eleva o alcance da comunicação e transmite, além de
confiança, facilidade e comodidade aos clientes.

A diferenciação mercadológica conquistada pelo Banco por meio de seus canais
de distribuição é reforçada pela estruturação das agências em mercados –
Atacado, Varejo e Governo. Essa estruturação, além de apresentar convergência
com as práticas de mercado, conseguiu, valendo-se da especialização e da
configuração de seus canais, dar um enfoque ampliado e atualizado aos conceitos
de atendimento bancário.

No BB, a aplicação da segmentação e da especialização do atendimento por meio
de canais diferenciados, sob a ótica da logística empresarial, parte do pressupos-
to de que a satisfação do cliente depende da administração eficiente dos canais
de distribuição, da disponibilidade e da adequabilidade do atendimento.

O Banco tem, ainda, uma rede complementar de Correspondente Bancário, visando
à ampliação de seus pontos de atendimento e tendo como características principais
a alta flexibilidade, a versatilidade e o baixo custo de implantação e operação.

Além de sua presença no País, o Banco assegura sua presença nos principais
centros financeiros do exterior com rede própria de pontos de atendimento,
gerando negócios no varejo, comércio exterior e captações, entre outros, além de
manter uma rede complementar de bancos correspondentes.

O valor da disponibilidade do Banco do Brasil cresce ainda mais ao se conside-
rarem os diversos canais automatizados que o Banco coloca à disposição de seus
clientes. Além do aspecto negocial, esses canais disseminam a cultura tecnológica
para a base de clientes e reduzem custos operacionais para o BB.

O slogan “O tempo todo com você”, adotado pelo BB em suas campanhas
corporativas desde 2003, evoca sua capacidade de se fazer disponível ao cliente
ao longo de toda a sua trajetória, seja ela temporal ou física, respondendo aos seus
anseios e necessidades, de forma cômoda, rápida e segura, assegurando ao BB a
preferência de seus clientes.





Um Jovem de Quase 200 Anos

O Banco do Brasil, nascido em outubro de 1808, tinha seu prazo estatutário

de duração  fixado em 20 anos. Findo esse período e sob intenso debate

parlamentar promoveu-se a liquidação da primeira fase do Banco. Ela

durou cerca de 10 anos, tendo a última parcela do capital dos acionistas sido

reembolsada em dezembro de 1839. Precisamente um ano antes, no mesmo

mês de 1838 e sob a liderança de Inácio Ratton, fundava-se o Banco

Comercial do Rio de Janeiro, que viria a ser o traço de união entre as duas

fases da vida do Banco do Brasil e parte integrante da mesma.

Semente da renovação, essa casa foi parcela fundamental na história do

Banco do Brasil na primeira metade do século 19. Em 1853, por iniciativa do

Visconde de Itaboraí, seus ativos e passivos incorporaram-se ao novo

Banco do Brasil, nascido de uma fusão com a instituição de mesmo nome

criada em 1851 por Irineu Evangelista de Souza, depois Barão de Mauá.

Quarenta anos mais tarde, em 1893, e também por interesses governamen-

tais, ele iria se fusionar com o Banco da República dos Estados Unidos do

Brasil e, mediante simples mudança cosmética, passaria a denominar-se

Banco da República do Brasil. Mas era o Banco do Brasil de sempre e, em

1906, retomaria sua denominação tradicional. Mesmo que episodicamente

sob outros rótulos, desde 1808 o Banco do Brasil está presente na vida do

país, com os ideais, conceitos, princípios, espírito e atividade que o fizeram

o mais importante financiador do desenvolvimento nacional: um jovem de

quase 200 anos.C
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O Valor do Reconhecimento
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Reconhecimento

Categoria: Mercado

Breve Resumo 

Criado em 1976, o Prêmio é entregue às
companhias  que melhor se relacionaram
com analistas e com o mercado, por 
meio da transparência e da qualidade 
na divulgação de informações.
A escolha se deu por meio de votação 
de 30 fundações de previdência fechada,
40 administradores dos maiores fundos 
de investimento em ações, 30 Sociedades
Corretoras de Valores Mobiliários,
20 jornalistas atuantes nas seções 
de economia dos órgãos de imprensa 
e 60 analistas de mercado, indicados 
pela Abamec.

O BB foi escolhido pela Animec, pela
segunda vez consecutiva, por ter
apresentado evolução significativa em
relação às suas práticas de governança
corporativa, com destaque para a
transformação das ações preferenciais em
ordinárias; operação de recompra dos
bônus de subscrição e melhoria na política
de remuneração aos acionistas.
Essa premiação referenda todas as
iniciativas tomadas para melhorar a
transparência e as práticas
de governança do BB.

O BB passou a compor, com outras oito
empresas, o "I3 - Índice do Investidor
Individual". Esse índice é composto 
apenas por empresas que estabeleceram
políticas especiais de relacionamento com
investidores individuais e aplicadores em
fundos de investimento.

Organização

Comissão Nacional de Bolsas
(CNB), Jornal do Brasil,
Associação Comercial do Rio
de Janeiro, Associação
Brasileira das Companhias
Abertas (Abamec RJ) e
Gazeta Mercantil

Associação Nacional de
Investidores do Mercado de
Capitais (Animec)

Iniciativa da Tradenetwork

Reconhecimento

Prêmio Mauá

Selo Animec

I3 – Índice do Investidor
Individual
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Categoria: Mercado

Breve Resumo 

A FitchRatings considerou que o aumento
na participação de mercado, o controle de
custos e a rentabilidade crescente obtida
pelo BB, nos últimos três anos, justificam
essa elevação.
O BB foi a única instituição financeira no
Brasil que teve seu rating individual alterado
positivamente por dois anos seguidos.

Dedicado às empresas que se destacaram
em sua relação com os acionistas e o 
mercado, visualizada na transparência e
na qualidade das informações contidas 
no Relatório Anual.
O Banco do Brasil foi indicado como 
finalista do Prêmio Abrasca de Melhor
Relatório Anual do ano de 2003 e foi 
agraciado com o quinto lugar, sendo o
único banco entre ao primeiros colocados.

Organização

FitchRatings

Associação Brasileira das
Companhias Abertas
(Abrasca)

Reconhecimento

Elevação, pelo segundo
ano consecutivo, do 
rating individual global
atribuído ao BB, que era
“D/E” em 2002 e evoluiu
para “C/D” em 2004

Prêmio Abrasca de
Melhor Relatório Anual –
5º lugar (única Instituição
Financeira premiada)

Categoria: Gestão

Breve Resumo 

Parte do PQGF, o Prêmio se baseia na
excelência de práticas de gestão e padrões
de trabalho, que proporcionam produtos e
metodologias de vanguarda, e o aumento
da satisfação de acionistas, clientes,
funcionários e sociedade. Reconhecimento,
pelo segundo ano consecutivo, pela
excelência na Gestão de Crédito, recebendo
o nível máximo de premiação em 2004.

Organização

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão –
Programa da Qualidade no
Serviço Público (PQGF)

Reconhecimento

Faixa Ouro – Prêmio
Nacional da Gestão
Pública 

Categoria: Negócios

Breve Resumo 

Concedido ao BB pela atuação em 
operações internacionais.

Estruturação da operação
Cosipa/Usiminas.

Apoio à Exportação.

Organização

Trade Finance, revista editada
pela Euromoney

Trade Finance, revista editada
pela Euromoney

Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento
e Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB)

Reconhecimento

Best Regional Bank for
Latin America

Deal of the Year

Destaque de Comércio
Exterior
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Categoria: Clientes

Breve Resumo 

Resultado de pesquisa realizada pelo
Instituto Interscience. Foram 4,5 mil 
entrevistas espontâneas, realizadas entre
agosto e setembro, nas ruas de Rio de
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza,
Recife, Porto Alegre, Curitiba e Salvador.

Marca mais lembrada, categoria Banco,
pelo 14° ano consecutivo.

Pesquisa realizada em quatro capitais 
com jovens entre 18 e 30 anos de idade,
que elegeu a marca BB como uma das 
16 marcas mais modernas do Brasil.

Organização

Revista Consumidor Moderno

Folha de S. Paulo

Instituto Research
Internacional

Reconhecimento

Banco que mais 
respeita o Consumidor

Prêmio Folha 
Top of Mind 2004 

Marca cool

Categoria: Tecnologia

Breve Resumo 

Principal prêmio em tecnologia bancária 
do País. Cinco prêmios concedidos para 
os seguintes projetos:
BB Consórcio; Central de Atendimento BB;
BB/Cobra Hosting; Auto Atendimento Setor
Público - Melhor Site B2G; Soluções
Compartilhadas, incluindo os projetos:
Processamento Compartilhado para o
Sistema Financeiro; Tesouro Direto;
Projeto Billing; Clearing Internacional.

Prêmios nas categorias mundial e América
Latina para o site Agronegócios-e;
World's Best Corporate – Institucional Web
Site Design in Latin America Best Trade
Finance Banks in Brazil;
Best CLS – Linked Bank Offering in 
Latin America. O BB foi o primeiro 
banco da América Latina a operar no
CLS Bank, recebendo este prêmio pelo
2o ano consecutivo.

O BB foi eleito uma das três “Empresas
Mais Ligadas em Tecnologia” do País.

Internet, com o site Agronegócios-e.

Organização

Revista Executivos Financeiros

Global Finance: revista 
internacional que premia
estratégias inovadoras na
área de Internet banking
e serviços online

Revista Info Exame

Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial
(Aberje)

Reconhecimento

Prêmio e-finance

Best Treasury and Cash
Management Provider
2004

Info Exame Ranking

Prêmio Aberje Regional
Centro-Oeste/Leste
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Categoria: Tecnologia

Breve Resumo 

"Empresa do Ano", pela  qualidade de 
seu portifólio de produtos e serviços;
"Responsabilidade Digital Corporativa –
Setor Público", em função de seu
Programa de Inclusão Digital;
Categoria "Agronegócio", por ser o primeiro
banco a disponibilizar negociações completas
online neste segmento;
Categoria "Bancos - Varejo", pelo sucesso
do BB Consórcio e do uso de software
livre em seu sistema de Call Center.

Reconhecimento na categoria Soluções
Compartilhadas-Conjunto, com o 
desenvolvimento da solução para
processamento dos DOC para a CIP –
Câmara Interbancária de Pagamento.

Organização

Revista B2B Magazine

Revista Executivos Financeiros

Reconhecimento

Prêmio Padrão de
Qualidade em B2B

Prêmio e-finance 

Categoria: Responsabilidade Socioambiental

Breve Resumo 

Pela terceira vez consecutiva, o Banco do
Brasil ficou em primeiro lugar na categoria
Centro-Oeste. O objetivo do Prêmio é
estabelecer reconhecimento nacional para
os melhores balanços sociais.

Uma Empresa Amiga da Criança é aquela
que cumpre uma série de compromissos
com a infância e a adolescência, prevenindo
e erradicando o trabalho infantil, garantindo
saúde e educação aos filhos de funcionários
e também investindo em ações que 
melhorem a qualidade de vida de crianças
e adolescentes.

O BB foi reconhecido por suas inovações.
Elas foram consideradas importantes e de
grande impacto na melhoria das condições
de vida dos brasileiros.

Organização

Aberje, Apimec, Ethos, Fides,
Ibase, Região Centro-
Oeste/Leste

Fundação Abrinq

Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
(PNUD)

Reconhecimento

Prêmio Balanço Social

Selo “Empresa amiga da
criança”

Esforços do BB com
relação ao crédito
responsável
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Categoria: Responsabilidade Socioambiental

Breve Resumo 

O BB ficou em 3º lugar no ranking geral 
e em 1° entre as instituições financeiras.

Reconhecimento do programa do BB 
de reutilização e modernização de 
sistemas de iluminação, ar-condicionado 
e elevadores, desenvolvido desde 1990.

Organização

Revista Carta Capital

Ministério das Minas e Energia

Reconhecimento

Ranking das 80 empresas
percebidas como as mais
socialmente responsáveis
no País

Prêmio Procel de
Racionalização do Uso
de Energia

Categoria: Marketing e Comunicação

Breve Resumo 

Categoria Marketing Institucional:
Campanha “Valores”.
Categoria Terceiro Setor Empresa:
“Cultura BB”.
Marketing Promocional:
“Grandes Premiações: Brasilcap”.

Empresa do ano em Comunicação
Empresarial, Campanha de Comunicação
e Marketing, com o trabalho “O tempo todo
com você”.

Projeto “Brilha Brasil”.
Campanha “Valores”.

Organização

Associação Brasileira de
Marketing & Negócios
(ABMN) 

Aberje

Editora Referência, FGV e
Madia Mundomarketing

Reconhecimento

Destaque de Marketing
2004

Prêmio Aberje Regional
Centro-Oeste/Leste

Prêmio Marketing Best
2004
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Cédula, 100.000 réis, Tesouro Nacional,
8ª estampa, 1901.

Impressa por Bradbury, Wilkinson & Company
Limited, Londres. No reverso, Armas da República
ladeadas por efígies da República. As Armas
nacionais trazem a constelação do Cruzeiro do Sul
cercada por vinte estrelas, que representavam, então,
os estados da federação; 198 X 99 mm.

Cédula, 5 cruzeiros, Tesouro Nacional,
3ª estampa, 1961.

Impressa pela Casa da Moeda do Brasil, RJ. No
reverso, “Vitória-régia”. Conhecida popularmente como

a cédula do índio, por trazer na outra face o perfil de
um indígena, foi totalmente desenvolvida na Casa da

Moeda do Rio de Janeiro; 155 X 67 mm.

Cédula, 50 cruzeiros, Banco Central do Brasil,
estampa A, 1970.

Impressa pela Casa da Moeda do Brasil, RJ. No
reverso, à esquerda, “Embarque de Café” (1936-1944),
mural de Portinari para o antigo prédio do Ministério da
Educação, hoje Palácio Gustavo Capanema, no Rio de
Janeiro; 162 X 75 mm.

As Imagens

Bilhete, 30.000 réis, Banco do Brasil (Caixa Matriz),
série C, 1857.

Impresso por American Bank Note Company, NY. No
anverso, à esquerda, São Sebastião. O Banco do Brasil,
resultado da fusão, em 1853, do banco de mesmo nome
criado pelo Visconde de Mauá com o Banco Comercial
do Rio de Janeiro, foi o único banco responsável pelas
emissões no País até 1857; 196 X 94 mm.

Cédula, 500 cruzeiros, Tesouro Nacional,
1ª estampa, 1943.

Impressa por American Bank Note Company, NY. No
reverso, “Abertura dos Portos”, de Cadmo Fausto de

Souza. Em 1942, com a instituição do cruzeiro, as cédu-
las passam a estampar, na face principal, um vulto da

nossa História e, na outra, ilustrações com temática rela-
cionada à personalidade homenageada; 157 X 67 mm.

As peças reproduzidas neste Relatório integram a coleção numismática do Centro
Cultural Banco do Brasil – Rio de Janeiro, uma das mais importantes do País.
Saiba mais sobre as cédulas e bilhetes:
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Cédula, 5.000 réis, Tesouro Nacional,
8ª estampa, 1883.

Impressa por American Bank Note Company, NY. No
anverso, à direita, alegoria da Pecuária; à esquerda,
alegoria da Agricultura; no centro, efígie de D. Pedro II,
até hoje a  personalidade mais representada nas
moedas e cédulas brasileiras; 172 X 70 mm.

Bilhete, 200.000 réis, Banco da República do Brasil,
1ª estampa, 1893.

Impresso por Giesecke & Devrient, Leipzig, e Laemmert
& Cia., Rio de Janeiro. No anverso, à direita, alegorias da

República (de pé) e da Agricultura (sentada). O Banco
da República do Brasil foi originado pela fusão, em

1892, do Banco da República dos Estados Unidos do
Brasil com o Banco do Brasil; 211 X 104 mm.

Cédula, 50.000 réis, Tesouro Nacional,
12ª estampa, 1912.

Impressa por American Bank Note Company, NY.
No anverso, à direita, Mercúrio, deus do
Comércio, calçando as sandálias aladas e tendo
aos seus pés, o caduceu, emblema da paz, da
prosperidade e do comércio; 180 X 83 mm.

Cédula, 500 cruzeiros,
Banco Central do Brasil, 1972.

Impressa pela Casa da Moeda do Brasil, RJ.
No anverso, a evolução étnica do povo
brasileiro. Primeira cédula comemorativa
brasileira lançada, em 1972, em homenagem
ao 150º aniversário da Independência do
Brasil; 172 X 78 mm.

Cédula, 100 reais,
Banco Central do Brasil, 1994.

Impressa pela Casa da Moeda do Brasil, RJ. No
reverso, garoupa. A partir da implantação do padrão

real, a representação de exemplares da fauna brasileira
foi adotada em todos os valores; 140 X 65 mm.

Cédula, 5.000 réis, Tesouro Nacional,
14ª estampa, 1913.

Impressa por American Bank Note Company, NY. No
reverso, figura de criança entre as alegorias da

Indústria (à esquerda) e do Comércio (à direita).
O emprego de alegorias para representar conceitos
abstratos foi muito utilizado nas cédulas brasileiras,

não só como elemento decorativo mas, principalmente,
no reforço de idéias; 161 X 75 mm.
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Direitos dos Acionistas 

Os Mercados Financeiro e de Capitais são regu-
lamentados pelas Leis 4.595, 6.385, 6.404 (Lei
das S.A., alterada pela Lei 10.303), além de um
conjunto de normas e instruções editadas pelos
órgãos reguladores. O principal órgão regu-
lador e fiscalizador do Mercado de Capitais é a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cujas
normas visam  proteger os direitos do investidor.

São direitos essenciais dos acionistas, dentre ou-
tros: o direito à informação (Lei 6.404 e Instrução
CVM 202/93), à participação nos lucros; o direito
de retirada (Lei 6.404/76, art.137); o direito de
preferência em aumento de capital (Lei 6.404,
art.171); o direito de voto para eleger os execu-
tivos da companhia e deliberar sobre as princi-
pais medidas a serem aprovadas na Assembléia
Geral Ordinária (AGO) ou Extraordinária (AGE) e
o direito de fiscalizar a gestão da empresa.

Prodin    

A CVM implantou o Programa de Orientação e
Defesa do Investidor (Prodin) e criou, em sua
estrutura organizacional, a Superintendência de
Proteção e Orientação aos Investidores que está
encarregada, além de responder às consultas e
reclamações, de desenvolver programas de orien-
tação e educação de investidores.

Atendimento ao Investidor: 0800 24 1616

Assembléias

A cada ano, nos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, deverá
ser instalada a AGO para deliberar  sobre as
contas, sobre a destinação dos lucros e eleger
administradores.

A qualquer tempo, poderá ser convocada uma
AGE para tratar da reforma do Estatuto Social e
de outros assuntos previstos na Lei das S.A.

Para participar das Assembléias, os acionistas
devem apresentar, 24 horas antes, instrumento de
mandato ou declaração atualizada da Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), se for
o caso.

Negociação das Ações BB

Os valores mobiliários de emissão do BB estão
listados para negociação na Bolsa de Valores
de São Paulo – Bovespa.

Símbolos:
BBAS3 Ações ON                              
BBAS12 Bônus B
BBAS13 Bônus C

Cotação: unitária

Lote mínimo para negociação em Bolsa: 100 ações

O grupamento dos papéis BB (na proporção
1000 por 1) foi autorizado pela Assembléia Geral
e ocorreu em janeiro de 2004.

Os acionistas podem fazer suas negociações pela
Internet, no Portal bb.com.br, link Investimentos-e,
ou comparecendo a qualquer agência do Banco
no País.

Serviço de Atendimento ao
Acionista

Sala do Acionista
As informações sobre o comportamento dos papéis
do BB, posição acionária e a compra e venda de
ações podem ser realizadas através da Sala do
Acionista no site de Relações com Investidores. Por
meio dessa página, o acionista tem condições,
ainda, de esclarecer dúvidas e fazer contato com a
Gerência de Relações com Investidores.

Agências BB
Central de Atendimento: 0800 78 5678

Informações aos Acionistas



Informações Relevantes

O Banco do Brasil divulga ao mercado todas
as informações relevantes ocorridas em seus
negócios.

Onde encontrar as informações:
• www.cvm.gov.br, link Participantes do Mercado,

Companhias abertas;
• bb.com.br, link Relações com Investidores.

Jornais onde são publicados os balanços,
fatos relevantes e avisos aos acionistas:
• Diário Oficial da União (DF);
• Gazeta Mercantil (SP);
• Correio Braziliense (DF); e
• Jornal do Commercio (RJ).

Teleconferências do Resultado
O BB divulga seus resultados trimestralmente e
realiza teleconferências em português e inglês,
para prestar maiores informações sobre os
números. O acesso é facultado a todos os inte-
ressados e pode ser obtido pela Internet, no
Portal bb.com.br, link Relações com Investidores.

Informações Corporativas

Banco do Brasil
SBS Qd. 1 Bl. C  Ed. Sede III  24º andar
Setor Bancário Sul, 70073-901 – Brasília, DF 
Portal bb.com.br

Presidência:
Tel.: (61) 310-2400 Fax: (61) 310-2563

Vice-Presidência de Finanças, Mercado de
Capitais e Relações com Investidores 
Tel.: (61) 310-3406 Fax: (61) 310-2561

Diretoria de Relações com Funcionários
e Responsabilidade Socioambiental
Tel.: (61) 310-4722 Fax: (61) 310-7010

Diretoria de Marketing e Comunicação
Tel.: (61) 310-3502 Fax: (61) 310-2470

Gerência de Relações com Investidores
SBS Qd. 1 Bl. C  Ed. Sede III  17º andar
Setor Bancário Sul, 70073-901 – Brasília, DF
Tel.: (61) 310-5920 Fax: (61) 310-3735
e-mail: ri@bb.com.br

Auditoria Externa
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes



1808

O príncipe regente, D. João, 

determina a criação do Banco do 

Brasil, em 12 de outubro de 1808.

1819

O Banco financia a construção 

da primeira Bolsa no País, no Rio 

de Janeiro.

1821

D. João VI e sua Corte retornam a 

Portugal, exaurindo os recursos 

depositados no Banco.

1833

Findo o prazo estatutário de 

duração, liquida-se a primeira 

fase do Banco.

1838 

Funda-se o Banco Comercial do 

Rio de Janeiro, sob a liderança 

de Inácio Ratton.

1853 

O Banco do Brasil de Mauá 

funde-se com o Comercial do Rio 

de Janeiro, sob a liderança do  

Visconde de Itaboraí.

1854 

O Banco cria concurso público 

para cargos de escriturário.

1863

O Banco torna-se o único órgão 

emissor no território nacional. 

1864 

A quebra da Casa Bancária A.J. 

Alves Souto ocasiona a maior crise 

financeira do período monárquico. 

1941

Inaugura-se, em Assunção, 

Paraguai, a primeira agência  

no exterior. 

1944

O Banco acompanha as tropas 

brasileiras na Itália, abrindo 

escritórios em Roma, Nápoles e 

Pistóia.

1945

É criada a Sumoc - 

Superintendência da Moeda 

e do Crédito, visando exercer 

o controle da moeda e preparar 

a organização de um banco 

central. 

1866

O Banco deixa de emitir moeda e 

passa a ser instituição de depósitos, 

descontos e empréstimos sobre 

hipotecas.

1888

Abolição da Escravatura. O Banco 

destina as primeiras linhas de crédito 

para agricultura.

1893

Aprovada a fusão do Banco do Brasil 

com o Banco da República dos 

Estados Unidos do Brasil, criando o 

Banco da República do Brasil. 

1905  

Elimina-se a palavra República,  

e o Banco volta a se denominar  

do Brasil. A União Federal assume  

o controle acionário e administrativo 

da Instituição.

1851

Irineu Evangelista de Souza, 

Barão de Mauá, cria uma nova 

instituição denominada Banco  

do Brasil. 

1937

  

A Carteira de Crédito Agrícola  

e Industrial capta recursos com  

a colocação de bônus e letras 

hipotecárias no mercado de capitais 

e junto aos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões.

1936   

Criada, em novembro, uma 

importante ferramenta de atuação do 

Banco: a Carteira de Crédito Agrícola 

e Industrial. 

1926

A sede do Banco se transfere  

para o antigo prédio da Bolsa do  

Rio, atual Centro Cultural, na Rua  

Primeiro de Março. 

O tempo todo com você



1964

A Lei da Reforma Bancária 

extingue a Sumoc e cria o Banco 

Central do Brasil e o Conselho 

Monetário Nacional. 

1960

No dia da inauguração da nova 

capital, 21 de abril de 1960, a 

sede do Banco é transferida  

para Brasília.

1969

É lançado o Cheque Ouro,  

o mais antigo cheque especial  

no mercado.  

1967

O Banco passa a dedicar 

energias ao mercado 

internacional. 

1976

O Banco inaugura, na cidade  

de Barra do Bugres, em Mato 

Grosso, sua milésima agência.

1986

O Banco passa a atuar em todos 

os segmentos do mercado 

financeiro. 

1985

É criada a Fundação Banco 

do Brasil. 

1987

 

É lançado o Ourocard, primeiro 

cartão de múltiplo uso do 

mercado Brasileiro.

1989 

É inaugurado, no Rio de Janeiro, 

o primeiro Centro Cultural do 

Banco do Brasil.

1994 

No Plano Real, o Banco realiza a 

maior troca física de moeda jamais 

ocorrida no mundo.  

1995

A administração do Banco é 

reestruturada para se adequar à 

queda de inflação oriunda do Plano 

Real. É lançado o PDV - Programa  

de Desligamento Voluntário.

1996

O Banco aumenta o capital em

R$ 8 bilhões e emite bônus

de subscrição. 

1998

O Banco recebe o primeiro 

certificado ISO 9002 em análise  

de crédito e inaugura seu Centro 

Tecnológico, um dos mais modernos 

e bem equipados do mundo. 

2000

Expansão na Internet, com o 

lançamento do Portal bb.com.br

2001

Adequação ao conceito de Banco 

Múltiplo, visando reduzir custos, 

racionalizar processos e otimizar  

a gestão fiscal e financeira.

2004

  

É feita uma emissão privada de 

ações para custear a aquisição  

e cancelamento, em oferta pública, 

dos bônus de subscrição ainda  

em circulação.

2003

São aprovados grupamentos de ações e 

bônus de subscrição. É criado  

o Banco Popular do Brasil, que objetiva  

a inclusão bancária da população de 

menor renda. 

2002

Adaptação dos estatutos às práticas de 

Governança Corporativa exigidas pelo 

Novo Mercado da Bovespa, Convertem-

se as ações preferenciais em ordinárias. 

1999

A Bolsa do Rio outorga ao Banco  

o Prêmio Mauá, como a melhor 

companhia aberta de 1998.






