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Valores

• Compromisso com o desenvolvimento 

das comunidades e do País.

• Ética e transparência.

• Responsabilidade socioambiental 

e respeito à diversidade.

• Competitividade e solidez empresarial.

• Inovação e melhoria contínua de 

produtos, serviços e processos.

• Proatividade e prudência no gerenciamento do 

risco, da rentabilidade, da liquidez e da segurança.

Principais Lideranças

 Ativos  

R$ 253 bilhões

Carteira de Crédito  

R$ 101,8 bilhões

Administração de Recursos de Terceiros  

R$ 153,5 bilhões, 20,2% do mercado

Depósitos Totais  

R$ 137,7 bilhões 

Câmbio Exportação  

27% do mercado

• 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 efi ciente e inovador, 

incentivo ao crescimento profi ssional dos

funcionários e da ascensão baseada no mérito.

Base de Clientes

22,9 milhões de correntistas

Rede de TAA  

40.191 máquinas

Rede Própria de Atendimento  

14.804 pontos

Mercado de Cartões  

17,9% do faturamento do mercado

Internet e Mobile Banking   

7,9 milhões de clientes habilitados

Missão

Ser a solução em serviços e intermediação fi nanceira, 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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Perfi l Corporativo

 O BB é hoje o maior banco do Brasil, tendo sido 

o primeiro a operar no País. Ao longo dos seus 

197 anos, a Instituição tem consolidado sua posi-

ção no mercado fi nanceiro e fortalecido seu com-

promisso com a promoção do desenvolvimento 

nacional e com as boas práticas de Governança 

Corporativa. Em sua trajetória, o BB acumulou co-

nhecimento e especialização que o diferenciam, 

sobretudo,  pela capacidade de atender a todos 

os segmentos do mercado fi nanceiro brasileiro. 

O Banco do Brasil foi o quarto banco a emitir mo-

eda no mundo. Sua história pode ser dividida em 

três fases. A primeira tem início com a sua cria-

ção, em 1808, por D. João VI. A segunda fase, 

em 1851, tem como marco 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 fase, em 

1892, começa após a fusão com o Banco da Re-

pública dos Estados Unidos do Brasil. 

As ações originadas dessa união passaram a ser 

negociadas na Bolsa do Rio de Janeiro em 1906, 

sendo as mais antigas em circulação no mercado 

brasileiro. Este Relatório apresenta essa história 

que completa 100 anos, ligando-a a acontecimen-

tos mundiais e do Brasil.

Atualmente, o Banco participa de todos os seg-

mentos do mercado fi nanceiro e de capitais. Os 

investimentos em tecnologia, o treinamento dos 

seus mais de 83,7 mil funcionários e a estratégia 

de segmentação dos mercados têm sido funda-

mentais para reafi rmar o BB como uma empresa 

ágil, moderna e competitiva, que alinha seus ne-

gócios ao compromisso de contribuir para o de-

senvolvimento das comunidades e do País. 

O Banco do Brasil tem a maior rede própria de 

atendimento bancário do País. São mais de 14,8 

mil pontos, distribuídos em 3.052 municípios, pro-

porcionando grande capilaridade e forte presença, 

o que eleva o potencial de geração de negócios e 

determina o sucesso de diversas estratégias.

O BB também tem, entre os bancos brasileiros, 

a maior rede de atendimento no exterior, estando 

presente em 21 países. 

O Conglomerado Banco do Brasil, além do banco 

múltiplo, reúne 15 empresas controladas e uma 

entidade fechada de previdência complementar, 

que completam o portifólio de produtos e servi-

ços. Por meio de seu banco de investimento, o BB 

detém, ainda, participações estratégicas em em-

presas coligadas. 

O BB é também patrocinador de duas entidades 

para seus funcionários, sendo uma de previdên-

cia complementar e uma de saúde, além de outra 

de cunho social, a Fundação Banco do Brasil.
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Ratings Nacionais Classi� cação

FitchRatings

Curto Prazo F1+(bra)

Longo Prazo AA(bra)

Moody´s

Depósitos de Curto Prazo BR-1

Depósitos de Longo Prazo Aaa.br

Ratings Globais Classi� cação

FitchRatings

Moeda Local - Curto Prazo B

Moeda Local - Longo Prazo BB

Moeda Estrangeira - Curto Prazo B

Moeda Estrangeira - Longo Prazo BB-

Individual C/D

Suporte 4

Standard & Poor’s

Moeda Local BB

Moeda Estrangeira BB

Moody´s

Moeda Local - Curto Prazo P-2

Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A3

Moeda Estrangeira - Curto Prazo NP

Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo B1

Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Ba1

Força Financeira D

Ratings

Dividendos/JCP – R$ milhões

265

579

746

954

2001 2002 2003 2004 2005

1.498

Capitalização de Mercado – R$ milhões

2001 2002 2003 2004 2005

7.206 6.696

17.568

25.979

33.733
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       Variação %

  2001 2002 2003 2004 2005 2004/2005

Balanço Patrimonial – R$ milhões

Ativos Totais 165.120 204.595 230.144 239.014 252.977 5,8

Depósitos Totais 73.436 97.253 110.014 115.532 137.658 19,2

Operações de Crédito 40.225 51.470 65.591 74.823 85.942 14,9

Patrimônio Líquido 8.747 9.197 12.172 14.106 16.850 19,5

Administração de Recursos de Terceiros 61.438 66.153 102.658 124.021 153.508 24,2

Resultado – R$ milhões      

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 4.869 8.071 10.006     10.208     10.809 5,9

Receitas de Prestação de Serviços 3.760 4.454 5.491 6.607 7.648 15,8

Despesas de Pessoal (5.575) (5.548) (6.812) (7.096) (7.473) 5,3

Lucro Líquido 1.082 2.028 2.381 3.024 4.154 37,4

Índices – %      

RSPL1  –  Lucro Líquido/Patrimônio Líquido 12,9 22,6 22,3 23,0 26,8 –

Eficiência2 – Desp. Administrativas/

Rec. Operacionais 71,8 57,9 55,8 54,2 48,1 –

Cobertura – RPS/Despesas de Pessoal 67,4 80,3 80,6 93,1 102,3 –

Basiléia 12,7 12,2 13,7 15,2 17,1 –

Alavancagem – x 18,9 22,2 18,9 16,9 15,0 –

Mercado de Capitais      

Preço / Valor Patrimonial – x 1,0 0,8 1,4 1,8 2,0 11,1

Dividendos / JPC – R$ milhões 265 579 746 954 1.498 57,0

VPA por Ação – R$ 12,29 12,40 16,63 17,65 21,08 19,4

Número de:      

Pontos de Atendimento 10.971 12.333 13.220 14.450 14.804 2,4

Terminais de Auto-Atendimento 32.275 33.645 37.018 39.015 40.191 3,0

Funcionários 75.257   75.949   77.997   79.725   83.751 5,0

Clientes – mil  13.843  15.390  18.750  21.088  22.907 8,6

Clientes Habilitados a Realizar Transações

por Meio da Internet – milhões 4,0 4,8 6,0 6,9 7,9 14,5
1 Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Exprime o ganho percentual auferido pelos proprietários.

2 Quanto menor, melhor.

BB em Grandes Números

2001 2002 2003 2004 2005

4.154

1.082

2.028

3.024

2.38112,9

22,3
22,6

23,0

26,8

2001 2002 2003 2004 2005

1,52

2,77
3,25

3,78

5,20
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Mensagem da Administração

Srs. Acionistas,

Com satisfação, em nome de todo o Conselho de 

Administração, apresento o Relatório Anual 2005 

do Banco do Brasil, que presta contas dos com-

promissos assumidos por esta Administração com 

nossos acionistas e demais partes relacionadas.

O Banco do Brasil obteve lucro líquido de R$ 4,2 bi-

lhões em 2005, com retorno sobre patrimônio líquido 

de 26,8%, correspondendo a R$ 5,20 de lucro por 

ação. Esse resultado, o maior da história do Banco, 

foi alcançado de forma sustentável, conciliando os 

interesses de todos os acionistas da Empresa.

No âmbito de nossas competências, ao longo do 

ano discutimos e aprovamos diversas matérias 

sempre com o intuito de fortalecer as práticas de 

gestão da Empresa e orientar sua atuação com 

foco na sustentabilidade.

Entre os documentos corporativos discutidos e 

aprovados estão o “Plano de Mercados 2005”; o 

“Orçamento de Capital para 2005”; o “Plano Anu-

al de Atividades da Auditoria Interna para 2005”; 

a revisão do “Plano Diretor 2005/2007”; o “Plano 

de Dispêndios Globais 2006”; e a revisão da “Es-

tratégia Corporativa e da Organização Geral de 

Negócios 2003/2007”. 

Nossas discussões foram pautadas pela busca 

de melhores resultados em função do equilíbrio 

entre geração de receitas e estrutura de custos. 

Especialmente, orientamos o desenvolvimento de 

uma cultura de gestão de custos, que vem sendo 

assimilada pelos funcionários e resultou no me-

lhor índice de eficiência operacional da história do 

Banco do Brasil.
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O percentual das receitas operacionais consu-

midas pelas despesas administrativas chegou a 

48,1%, contra 54,2% em 2004, superando a meta 

estabelecida por este Conselho para 2005, que 

era de 53%. O índice de cobertura das despesas 

de pessoal com as receitas de prestação de ser-

viços atingiu a marca de 102,3%, comparado a 

93,1% no ano anterior. 

Outras decisões tomadas foram o encaminha-

mento à assembléia de acionistas de proposta 

de capitalização de parcela do saldo da reserva 

para expansão, sem a emissão de novas ações 

e a contratação de auditoria de compliance para 

dependências no exterior. 

Aprovamos, também, alterações nas Políticas de 

Crédito e de Prevenção e Combate à Lavagem de 

Dinheiro, visando torná-las ainda mais consisten-

tes, além de instituirmos Políticas Específicas de 

Risco Operacional em consonância com o Novo 

Acordo de Capitais (Basiléia II).

Além disso, a fim de reforçar as práticas de Go-

vernança Corporativa adotadas pelo Banco, entre 

outras iniciativas, aprovamos a divulgação de ca-

lendário anual de eventos, já disponível no site de 

Relações com Investidores, e a criação do “Códi-

go de Governança Corporativa Banco do Brasil” 

– em fase de desenvolvimento.

Em 2005, este Conselho elegeu três novos vice-

presidentes para o Banco do Brasil e sete novos di-

retores estatutários, todos funcionários de carreira 

da Empresa. Também, aprovamos a transformação 

da Unidade Estratégia e Organização e da Unida-

de Gestão de Riscos em diretorias estatutárias, de 

forma a proporcionar maior equilíbrio ao modelo de 

Governança e propiciar maior agilidade na imple-

mentação e execução das estratégias do Banco. 

Outra medida tomada foi a aprovação da mudan-

ça de vinculação da Unidade Gestão da Seguran-

ça, do vice-presidente de Tecnologia e Logística 

para o presidente do Banco, de forma a aprimo-

rar a dinâmica decisória dos assuntos relativos à  

segurança corporativa.

O desempenho obtido em 2005 foi construído com 

base na confiança de nossos acionistas, clientes, 

mercado e sociedade brasileira e no trabalho de 

nossos funcionários. Agradecemos a toda a equi-

pe do Banco do Brasil pela dedicação e empe-

nho ao longo do período e reafirmamos nosso 

compromisso de tornar a Empresa cada vez mais 

eficiente e comprometida com o desenvolvimento 

sustentável do País.

 

Bernard Appy

Presidente do Conselho de Administração

Relatório Anual 2005Relatório Anual 2005
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Mensagem do Presidente

tanciássemos dos níveis de eficiência consegui-

dos pelas instituições privadas no Brasil.

Estou muito satisfeito com o resultado do empenho 

de todos funcionários de nossa Empresa. Chega-

mos ao final do período com a marca histórica de 

48,1% de índice de eficiência, contra 54,2% em 

2004. Este índice, quanto menor, melhor. É bom 

que se diga que o objetivo estabelecido em nossa 

estratégia era chegar a 53%.

Srs. Acionistas,

O Banco do Brasil registrou lucro líquido de  

R$ 4,154 bilhões em 2005, superando em 37,4% o  

valor alcançado no exercício anterior. Este re-

sultado representa R$ 5,20 por ação, contra  

R$ 3,78 em 2004, e retorno sobre o patrimônio  

líquido de 26,8%. O resultado operacional somou  

R$ 7,030 bilhões, 52,6% maior que o de 2004. A 

título de dividendos e juros sobre o capital próprio 

do segundo semestre de 2005, pagamos R$ 870  

milhões aos nossos acionistas, o que representa 

40% do lucro líquido registrado nesse período. Se 

somarmos o valor destinado no primeiro semestre 

de 2005 (R$ 628 milhões), totalizamos R$ 1,498 

bilhão de remuneração aos acionistas no ano. 

A divulgação desse resultado me remete ao iní-

cio do ano passado, quando divulgamos o resul-

tado de 2004 e apresentamos os temas sobre os 

quais nossa preocupação e esforços estariam 

totalmente voltados no ano de 2005: melhorar a 

eficiência operacional, aprofundar o relaciona-

mento com os clientes e expandir o crédito com 

estrito controle de riscos.

Antecipando o contexto que enfrentaríamos em 

2005, de acirramento da concorrência e de com-

pressão dos spreads, colocamos para a Organi-

zação o desafio de revertermos a tendência de 

elevação de nossos custos para que não nos dis-
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Esta é uma equação cujo resultado decorreu do 

bom desempenho de nossos negócios e da ban-

deira abraçada por todos de debelar focos de 

ineficiência na gestão de nossos custos. Nos-

sas despesas administrativas cresceram apenas 

4,6%, mesmo com a expansão dos pontos de 

atendimento e do crescimento de 8,6% em nossa 

base de clientes (cerca de 1,8 milhão de novos 

correntistas), dos reajustes naturais de contratos 

e da concessão de aumento salarial. Este cresci-

mento percentual das despesas administrativas foi 

menor que a inflação, demonstrando, nitidamente, 

a seriedade com que tratamos a questão custo. 

No ano, foi fundamental a decisão estratégica de 

aprofundarmos o relacionamento com nossos 

clientes, a partir do aperfeiçoamento de nossa seg-

mentação. Atingimos 22,9 milhões de clientes, que 

são atendidos de maneira personalizada. Desde 

a agência até o mobile banking, nossos clientes 

têm à sua disposição todos os serviços e transa-

ções para atender às suas necessidades. E os 

resultados já se fazem sentir. Nossas receitas de 

prestação de serviços atingiram nossos objetivos 

de crescimento, encerrando 2005 com R$ 7,648 

bilhões, 15,8% a mais do que em 2004. Demons-

trando melhoria de produtividade, terminamos o 

ano com a cobertura de 102,3% das despesas de 

pessoal com receitas com prestação de serviços. 

Ultrapassamos a marca de R$ 100 bilhões de em-

préstimos a nossos clientes, atendendo a todos 

os segmentos da economia. Dos R$ 18,4 bilhões 

de crédito para pessoa física, o Crédito Consig-

nado atingiu a expressiva marca de 157,9% de 

crescimento, totalizando R$ 3,8 bilhões.

O crédito direcionado às empresas chegou a  

R$ 38,5 bilhões e ao setor agrícola encerrou 2005 

com R$ 35,7 bilhões emprestados. Merece desta-

que o nosso esforço em conquistar parte da popu-

lação que não tinha acesso a produtos bancários, 

por meio do microcrédito, que fechou o ano com 

saldo de R$ 463 milhões, volume que cumpre toda 

a exigibilidade específica para esse segmento.

Em 2005, liberamos R$ 4,7 bilhões de recursos 

para a agricultura familiar, volume  29,4% superior 

a 2004, reforçando nosso papel de agente de po-

líticas públicas. 

Com relação ao risco de crédito, tomamos uma 

série de medidas para reduzir e prevenir a inadim-

plência e garantir que os recursos emprestados 

retornassem ao Banco. Com exceção do agrone-

gócio, que enfrentou dificuldades exógenas, as de-

mais carteiras apresentaram melhoria do seu perfil 

de risco. Essas operações apresentaram redução 

do percentual de risco (provisões requeridas sobre 

a carteira) de 6,6%, em 2004, para 6,0% em 2005. 

O agravamento do risco verificado no crédito rural 

no terceiro trimestre de 2005 já apresenta melho-

ra. O percentual de operações vencidas caiu e a 

cobertura das operações vencidas há mais de 60 

dias com provisões aumentou de 161,2%, em se-

tembro, para 165,7%, no final do ano.
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Não há dúvida de que o comprometimento de 

toda a Diretoria e dos funcionários da Empresa 

tem permitido ao Banco alcançar importantes re-

sultados. E, com toda certeza, este espírito terá 

esforço redobrado em 2006, para que possamos 

enfrentar os desafios que vêm pela frente. Vale 

ressaltar que permanece a obstinação na redu-

ção de nossos custos, visando à melhoria da efi-

ciência operacional.

Temos que aproveitar a oportunidade, que será 

criada pelo crescimento econômico e pela redu-

ção da taxa de juros, para intensificar os negócios 

com nossos clientes. Entendo que 2006 será um 

ano em que muitas empresas retomarão projetos 

de investimento e estaremos preparados para 

atendê-las, tanto com linhas de crédito como com 

estruturação na área de mercado de capitais.

Pretendemos aumentar as vendas às pessoas que 

já estão em nossa base de clientes. Isso deman-

dará desenvolvimento de novos produtos aliado à 

comunicação correta. Uma outra frente em que pre-

tenderemos disputar espaço com a concorrência 

são os segmentos de financiamento de veículos e 

de bens duráveis. São segmentos que, até então, 

reservávamos somente para nossa base de clien-

tes. Desenvolveremos um modelo específico, que já 

deverá apresentar resultados a partir do segundo 

semestre de 2006.

Vamos estabelecer parcerias com varejistas de 

médio porte, aproveitando nosso posicionamen-

to nas principais regiões do País. Além disso, o 

perfil menos arriscado do nosso modelo de crédi-

to consignado permitirá expandir esse produto a 

não-clientes. Com tudo isso, será possível recupe-

rar terreno no segmento de pessoas físicas, sem 

comprometer nosso nível de rentabilidade. 

Divulgamos um fato relevante, que noticia que os 

principais acionistas manifestaram formalmen-

te interesse em participar de oferta pública de 

ações do BB. Com isso, damos um passo impor-

tante para resolver um problema antigo: a baixa 

liquidez das nossas ações em bolsa.

Mesmo assim, é digno de nota que o desempe-

nho que apresentamos, aliado à melhoria das 

nossas práticas de Governança Corporativa, tem 

agregado valor aos nossos acionistas. Em 2005, 

nossas ações valorizaram 29,8%, superando o 

crescimento de 27,7% do Ibovespa. Vale destacar 

que o BB completa 100 anos de ações em bolsa, 

sendo suas ações as que há mais tempo estão 

em circulação no Brasil. Este é um fato que muito 

nos orgulha e que será discutido e apresentado 

ao longo deste Relatório.

Em relação à Governança Corporativa, manti-

vemos nosso compromisso de manter práticas 

que garantam a transparência e a prestação de 

contas. Merece destaque o esforço empreendido 

para elevação da transparência do Banco, consa-

grado no II Encontro Nacional do Banco do Brasil 

com Analistas e Investidores, que contou com a 
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participação de 450 investidores, analistas, clien-

tes e acionistas em São Paulo, e que proporcio-

nou debate aberto do mercado com o Conselho 

Diretor do BB. 

Ainda nesse sentido, este Relatório foi elabo-

rado de modo a verificar o desempenho do 

Banco do Brasil segundo o Plano Diretor apro-

vado para o período. Nossa estratégia alinha as 

diversas perspectivas da Empresa rumo ao obje-

tivo primeiro: gerar valor para nossos acionistas, 

baseando-se na geração de valor para clientes, 

funcionários e sociedade. (Ver página 13.)

Bem, os desafios são muitos. Para enfrentá-los, 

permaneceremos firmes na melhoria da eficiên-

cia operacional, para que possamos viabilizar 

nossos negócios com resultados compatíveis 

aos da concorrência e, ao mesmo tempo, com-

prometidos com o desenvolvimento econômico e 

social do nosso País.

É o que buscamos. É isso que esperam nossos 

clientes, nossos acionistas e a sociedade brasileira. 

Rossano Maranhão Pinto

Presidente Executivo e Vice-presidente do 

Conselho de Administração

Perspectivas 2006

•  Redução de custos

•  Melhoria da eficiência operacional

•  Intensificar os negócios com clientes

•  Apoio a projetos de investimento por meio de linhas de crédito e de estruturações na área de 

mercado de capitais

•  Aumento das vendas na base de clientes

•  Desenvolvimento de novos produtos

•  Fortalecimento da atuação nos segmentos de financiamento de veículos e de bens duráveis, 

inclusive para atendimento a não-correntistas

•  Estabelecimento de parcerias com varejistas de médio porte

•  Expansão do crédito consignado a não-clientes

•  Investimento em expansão da capacidade de atendimento, tanto em canais tradicionais quanto nos 

automatizados

•  Possibilidade de oferta pública de ações do BB em virtude de manifestação formal de interesse por 

parte dos principais acionistas
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Apresentação

O tema do Relatório Anual 2005 do Banco do Brasil 

celebra os 100 anos de listagem de suas ações 

em Bolsa.

Para retratar essa trajetória, o historiador Ney Car-

valho foi convidado a buscar, em cada década do 

século, os fatos que marcaram o Brasil, o mundo 

e o Banco do Brasil.

Nesta edição do Relatório Anual, apresentamos 

nosso desempenho no exercício segundo as cin-

co perspectivas definidas na Estratégia Corpora-

tiva do Banco do Brasil. 

• Perspectiva Financeira – ações tomadas para 

fortalecer a estrutura patrimonial da Empresa e 

elevar seu valor, tornando-a um investimento ain-

da mais compensador e atrativo, com foco na sua 

sustentabilidade. 

• Perspectiva Clientes – o relacionamento com 

nossos clientes a partir de atributos valorizados 

por cada segmento. 

• Perspectiva Sociedade – atuação do Banco 

como indutor de desenvolvimento em bases sus-

tentáveis pelo estabelecimento de metas empre-

sariais compatíveis com o apoio ao desenvolvi-

mento econômico e social do País.  

• Perspectiva Processos Internos – iniciativas 

adotadas para aperfeiçoar mecanismos de se-

gurança e controle, transformando confiabilidade 

em diferencial mercadológico.

• Perspectiva Comportamento Organizacional – 

no relacionamento com seus funcionários, o Ban-

co do Brasil procura compatibilizar habilidades e 

expectativas individuais com as necessidades e 

os objetivos da Empresa, valorizando o trabalho 

eficiente e inovador e reconhecendo o esforço in-

dividual e da equipe na construção do resultado.
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Mapa Estratégico 2005
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Setorial

Desde a estabilização econômica no Brasil, a quan-

tidade de bancos no Sistema Financeiro Nacional 

(SFN) tem diminuído. Esse movimento decorre do 

processo de ajustamento pelo qual as instituições fi-

nanceiras tiveram que passar com o fim dos ganhos 

inflacionários. Houve uma primeira onda de fusões 

e aquisições na segunda metade da década de 90 

e outra a partir de 2000, com as privatizações dos 

bancos estaduais. Considerando a necessidade 

permanente de os bancos obterem ganhos de es-

cala, essa tendência ainda se mostra válida. 

Investimentos em Produtividade

Com a necessidade de aumento da eficiência, o 

setor tem investido continuamente em automação 

e melhoria de processos operacionais a fim de 

reduzir os custos administrativos. Estima-se que 

a quantidade de transações automatizadas atinja 

24,7 bilhões em 2005 – 7,5% a mais que em 2004, 

representando 79,1% do total das transações re-

alizadas no Sistema em 2005.

Melhoria da Eficiência

Os esforços para melhoria da eficiência opera-

cional têm mostrado resultados expressivos entre 

os dez maiores bancos do Sistema. O índice de 

eficiência, que indica o percentual das receitas 

operacionais que são consumidas pelas despe-

sas administrativas, vem demonstrando melhoria 

contínua. Projeta-se que atinja 53,0% em 2005. 

Número de Bancos

*Bancos Múltiplos e Comerciais – set/05

182

2001

167

2002 2003

164

2004

163

2005*

158

Índice de Eficiência – %

2001 2002 2003 2004 2005

79,1

59,3 60,6 61,1

53,0

O Índice de Cobertura, que indica o percentual 

de cobertura das despesas de pessoal pelas re-

ceitas de prestação serviços, vem mostrando ten-

dência crescente no mesmo período. Em 2005, 

deverá chegar a 117,0%, contra 81,1% em 2001.

Operações Automatizadas/Total de Operações – %

2001 2002 2003 2004 2005

60,1
61,3

69,1

76,5

79,1
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Índice de Cobertura – %

2001 2002 2003 2004 2005

81,1

92,7

97,9

106,8

117,0

Número de Agências

17.179

2001

17.514

2002

17.213

2003

17.640

2004

17.995

2005

Operações de Crédito versus PIB

A participação das operações de crédito no PIB 

vem crescendo continuamente nos últimos anos, 

encerrando o ano de 2005 em 31,2% contra 

25,8% em 2003. Essa tendência reflete a melhoria 

das condições macroeconômicas e a confiança 

do setor financeiro no crescimento econômico 

sustentável do País no longo prazo.

Participação do Crédito no PIB – %

25,8

2003 2004

27,0

31,2

2005

Taxa Média Selic

A Taxa Média Selic (TMS), que baliza o cus-

to do dinheiro no Brasil, encerrou 2005 em 

19,1% ao ano, 190 pontos-base acima do 

observado em 2001. 

Número de Agências

O número de agências bancárias do SFN mos-

tra-se com ligeira tendência de crescimento nos 

últimos cinco anos, mantendo-se relativamente 

constante. O Sistema encerrou 2005 com quase 

18 mil agências no País.

Número de Colaboradores

Com o aumento da automação, houve redução 

na quantidade de colaboradores em todo o SFN, 

principalmente até 2001 — ano em que se nota 

queda de quase 18 mil vagas em relação ao ano 

anterior. Com o crescimento do setor, 2005 projeta 

mais de 517 mil colaboradores.

Taxa Média Selic – %

17,2

2001

19,2

2002 2003

23,3

2004

16,2
19,1

2005
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Até o fim do século XIX, a comunicação entre 

os seres humanos passava pela intermedia-

ção da palavra escrita e impressa ou pronun-

ciada, fosse dos púlpitos religiosos ou das 

tribunas parlamentares.

Ao longo dos anos 1900, o mundo descobriu 

o cinema, a gravação de voz, o rádio, a tele-

visão, a telefoto, o fax, os computadores, o 

telefone celular e, finalmente, mas nunca de-

finitiva, a internet. Foram revoluções sucessi-

vas e imediatas nas comunicações entre os 

homens. Os fatos ficaram cada dia mais pró-

ximos de todos. 

Foi tempo de guerras, de rebeliões, de lu-

tas, de tentativas de paz e de progresso. A 

tecnologia, desenvolvida pelo gênio humano, 

avançou em cada uma dessas etapas, ter-

minando por permitir que, hoje, os aconteci-

mentos globais sejam vivenciados segundo 

a segundo.

A bolsa de valores  e os mercados de ações 

foram entidades que sofreram profundas mu-

danças trazidas pela difusão das comunica-

ções e da tecnologia. Das lousas a giz dos 

primórdios do século XX, chegamos aos pre-

gões eletrônicos, impessoais e silenciosos 

destes anos 2000.

Há 100 anos, as ações do Banco do Brasil 

e suas formas acompanham essa frenética 

evolução. Os títulos que no início as represen-

taram foram lindas cautelas com desenhos 

rebuscados. Passaram, também, pela sofis-

ticação e segurança da impressão em talho 

doce e pelo uso de máquinas especiais. De-

pois vieram os formulários contínuos, menos 

artísticos e mais insípidos. As obrigatórias as-

sinaturas à mão de dois diretores foram subs-

tituídas por chancela mecânica. 

Hoje, não mais existem cautelas, rubricas ou 

autenticações. Registros eletrônicos tomaram 

o lugar de papéis e livros de transferências. 

Mais do que isso, os acionistas passaram a 

poder comprar e vender seus títulos sem sair 

de casa, usando apenas o computador pes-

soal, na mais drástica mudança estrutural da 

história da intermediação financeira.

Nestes 100 anos, o Banco do Brasil participou 

ativamente das transformações tecnológicas 

que assistiram as bolsas e seus investidores 

no País.

100 Anos de Listagem em Bolsa

Relatório Anual 2005Relatório Anual 2005 O Tema



O Banco do Brasil demonstra uma evolução con-

tínua no processo de Governança Corporativa. 

Entre as principais iniciativas recentes, destaco:

1. O processo de conversão de ações em ordiná-

rias, em 2002; 

2. O direito de 100% de tag-along, também em 2002; 

3. A recompra de 92,4% dos Bônus de Subscrição, 

em 2004, evitando assim a diluição do capital; 

4. A resposta imediata dos executivos em rela-

ção a todos os questionamentos do mercado, 

em especial durante o ano de 2005.

Além disto, a área de relações com investido-

res está muito próxima ao mercado. O Relatório 

Trimestral do Banco apresenta informações em 

grande nível de detalhes e é um exemplo da se-

riedade e da qualidade do seu corpo técnico.

Em resumo: no mercado de ações, o  

Banco do Brasil demonstra estar preparado 

para assumir, entre os mercados emergentes, 

a posição de destaque que já ocupa de fato 

por ser o maior Banco da América Latina.

Pedro Guimarães

Analista de Investimento
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Cessão de Empregados a Órgãos Externos

Metas 2005 Desempenho
Retorno sobre o patrimônio líquido (RSPL) de 18% 26,8% 

Índice de eficiência* de 53% 48,1% 

* Este índice, quanto menor, melhor.

Rentabilidade compatível com padrões de mercado.

Desempenho auto-sustentável Padrões de governança  
referenciais para o mercado

O resultado de 2005 confirma a trajetória de lu-

cros crescentes que o BB tem apresentado na 

última década. 

Em 2005, os negócios da Empresa geraram 26,8% 

de retorno sobre o capital investido, superando a 

meta de 18% estabelecida para o período e per-

mitindo a distribuição de R$ 1,498 bilhão a título 

de remuneração aos acionistas, ou seja, 36,1% 

do lucro líquido do exercício. Deste total, R$ 628 

milhões foram distribuídos no primeiro semestre 

(31,7% do lucro líquido) e R$ 870 milhões são re-

lativos ao segundo semestre, representando 40% 

do lucro do período.

Dividendos/JCP – R$ milhões

265

579

746

954

2001 2002 2003 2004 2005

1.498

Perspectiva Financeira

2001 2002 2003 2004 2005

1,52

2,77
3,25

3,78

5,20

2001 2002 2003 2004 2005

4.154

1.082

2.028

3.024

2.38112,9

22,3
22,6

23,0

26,8
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Análise do Desempenho 

O Banco do Brasil obteve lucro líquido de R$ 4,154 

bilhões no exercício 2005, 37,4% a mais do que o 

registrado no ano anterior, correspondendo a um 

lucro por ação de R$ 5,20.

O resultado bruto da intermediação financeira 

atingiu R$ 10,8 bilhões, 5,9% a mais do que o 

observado no período anterior. Este desempenho 

foi impulsionado pelas receitas de operações de 

crédito (+12,4%) e pelo resultado de títulos e va-

lores mobiliários (+9,8%) – este último refletindo 

o maior nível de taxas de juros no ano. O spread 

global da intermediação financeira em 2005, apu-

rado com base nos ativos rentáveis, tem mostrado 

tendência decrescente nos últimos anos, tendo 

fechado 2005 em 8,6% ao ano.

Margem Financeira Bruta / Ativos Rentáveis – %

8,9

2001 2002 2003 2004 2005

9,4

9,1

8,5 8,6

A carteira de crédito atingiu R$ 101,8 bilhões, vo-

lume 14,9% superior ao observado no exercício 

anterior. No período, as operações de agronegó-

cios cresceram 18,9%, refletindo a liberação de 

recursos para a Safra 2005/2006, bem como a re-

negociação de parte das operações, provocada 

pelos desafios enfrentados por alguns segmentos 

do setor. As operações com pessoas físicas cres-

ceram 14,3%, lideradas pelo crédito consignado, 

que encerrou o exercício com saldo de R$ 3,8 

bilhões e crescimento de 157,9%. As operações 

com pessoas jurídicas cresceram 15,3%, enquan-

to as operações com micro e pequenas empresas 

(MPE) cresceram 15,4%.
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No exercício, percebe-se a elevação do risco 

global de crédito, em especial das operações 

de agronegócios, devido aos efeitos provoca-

dos pela seca e pela perda de renda dos pro-

dutores rurais no País. O risco global da car-

teira, medido pela relação entre o estoque de 

provisões requeridas (Resolução 2.682) e a 

carteira total, passou de 5,1%, em 2004, para 

5,8%, em 2005. As despesas de provisões para 

crédito de liquidação duvidosa foram de R$ 5,4 

bilhões no exercício, 19,6% a mais do que o ve-

rificado em 2004. 

Cabe ressaltar que, desconsiderando-se a car-

teira de agronegócios, as demais carteiras, sem 

exceção, apresentaram melhoria do risco. O ris-

co global das demais carteiras caiu de 6,6%, em 

dezembro de 2004, para 5,8%, em dezembro de 

2005 – merecendo destaque a carteira de varejo, 

cujo risco caiu de 9,2% para 8,0% no mesmo pe-

ríodo. Uma parcela importante desse movimento 

é devida ao aumento da participação das opera-

ções de crédito consignado na carteira, cujo risco 

é significativamente inferior ao das demais opera-

ções com pessoas físicas.

   Dez/04 Dez/05 Var.%

País 79.537 92.612 16,4

Pessoa Física 16.090 18.386 14,3

Crédito Consignado 1.477 3.810 157,9

Pessoa Jurídica 33.410 38.518 15,3

MPE 13.176 15.204 15,4

Demais 20.235 23.315 15,2

Agronegócios 30.036 35.708 18,9

Exterior 9.017 9.177 1,8

Total 88.554 101.789 14,9

    Dez/04   Dez/05 

   Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % SFN %*

AA 17.100 — 19,3 18.400 — 18,1 25,0

A  25.153 126 28,4 29.174 146 28,7 38,1

B  27.962 280 31,6 31.364 314 30,8 16,7

C  11.338 340 12,8 13.302 399 13,1 10,0

D  2.494 249 2,8 3.413 341 3,4 3,5

E  831 249 0,9 1.175 352 1,2 1,4

F  499 249 0,6 727 364 0,7 1,0

G  412 288 0,5 804 563 0,8 0,9

H  2.764 2.764 3,1 3.422 3.422 3,4 3,3

Total 88.554 4.546 100,0 101.781 5.901 100,0 100,0

AA-C 81.553 746 92,1 92.240 859 90,6 89,9

DH 7.000 3.799 7,9 9.542 5.043 9,4 10,1

* Sistema Financeiro Nacional - dados preliminares de dezembro de 2005.

Carteira de Crédito – R$ milhões 

Carteira de Crédito por Nível de Risco – R$ milhões
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O índice da Carteira Líquida de Provisões exigidas 

sobre a Carteira Total (CLP/CT) expressa a avalia-

ção global da carteira ponderada, de acordo com 

a Resolução CMN 2.682. O gráfico abaixo revela 

que o Banco do Brasil tem mantido a qualidade 

da Carteira de Crédito superior à do Sistema Fi-

nanceiro Nacional.

As receitas com prestação de serviços cresceram 

15,8% em 2005. No período, mereceram desta-

que: as rendas de serviços prestados a ligadas, 

com crescimento de 38,3%; as tarifas de relacio-

namento (+31,3%); as receitas com fundos de in-

vestimento (+22,7%); as receitas com cartões de 

crédito (+26,7%); as receitas do sistema de liqui-

dação e transferência de fundos (+18,5%); e as 

receitas de cobrança (+13,8%). 

Esse desempenho reflete o crescimento da base 

de correntistas, bem como o aprofundamento do 

relacionamento com os clientes por meio de aper-

feiçoamentos do modelo de segmentação.

 

A base de cartões de crédito atingiu 9,3 milhões,  

um crescimento de 34,8% sobre o ano anterior. O 

faturamento do segmento crédito totalizou R$ 16,5 

bilhões, volume 20,6% superior ao verificado em 

2004. Incluindo o segmento de cartões de débito, 

o faturamento do exercício atingiu R$ 29,7 bilhões, 

23,4% a mais do que o apurado no ano anterior.

As captações do Banco do Brasil encerraram 

2005 em R$ 168,2 bilhões, 5,0% a mais em re-

lação a 2004. Os depósitos atingiram o volume 

de R$ 137,7 bilhões, um crescimento de 19,2% 

no período. Cabe destacar o crescimento dos de-

pósitos à vista, que somaram R$ 35,8 bilhões, um 

incremento de 23,5% no período; além dos depó-

sitos a prazo, que fecharam o exercício em R$ 63,5 

bilhões, um crescimento de 27,8%.

O Banco manteve a liderança em captações de 

mercado, com participação de 19,4% apurada 

no fim de 2005. A Instituição também é líder nas 

captações em depósitos à vista, com 32,7% de 

participação em mercado, e nas captações de 

depósitos a prazo, com 18,2%.

 

94,8 95,0
95,3

94,9

Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05

94,2

93,2 93,4
93,0

94,4 94,4

BB SFN

CLP/CT – %
 

10,0

13,5

 18,1

24,3

29,7

2001 2002 2003 2004 2005

Faturamento Cartões – R$ bilhões



Relatório Anual 2005 - Banco do Brasil     23

Assegurou, ainda, posição de destaque nos de-

pósitos de poupança, com 19,8% do mercado.

O volume de fundos administrados cresceu 23,8% 

em 2005, encerrando o exercício com R$ 153,5 bi-

lhões. A participação do BB no mercado de fundos 

ficou em 20,2% em 2005, contra 19,7% em 2004.

As despesas administrativas cresceram apenas 

4,6% em 2005, refletindo o forte controle e a me-

lhoria no processo de gestão de custos na Orga-

nização. Vale ressaltar que, mesmo com o reajuste 

dos contratos e com o crescimento dos negócios, 

o crescimento destas despesas não superou a in-

flação do período. As despesas de pessoal cres-

ceram 5,3% no exercício, refletindo os efeitos dos 

Acordos Coletivos 2004/2005 e 2005/2006, oca-

sião em que foram concedidos reajustes salariais 

de 8,5% e 6,0%, respectivamente. 

Com isso, o índice de eficiência melhorou 610 

pontos-base no ano, encerrando o exercício em 

48,1%, contra 54,2% em 2004. O índice de cober-

tura das despesas administrativas atingiu 102,3%, 

contra 93,1% do ano anterior. Os gráficos seguin-

tes demonstram a tendência de melhoria desses 

indicadores ao longo dos últimos cinco anos.

Eficiência

Cobertura

61,4 66,2 

102,7 

124,0 

153,5 

Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05

Volume – R$ bilhões Part. de mercado – %

16,2 
17,4 

19,0 19,7 
20,2 

Recursos de Terceiros

117,2

145,6 
150,1 

160,1 
168,2 

Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05

Captações de Mercado – R$ bilhões

Despesas Administrativas/Receitas Operacionais – % 

71,8

2001

57,9

2002

55,8

2003
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2004

48,1

2005

Receita Prestação de Serviços/Despesas de Pessoal – %

67,4

2001 2002

80,3

2003

80,6

2004

93,1

2005

102,3

Despesas Administrativas/Receitas Operacionais – % 

71,8

2001
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2002
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2003
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Receita Prestação de Serviços/Despesas de Pessoal – %

67,4
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80,3
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80,6
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93,1
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102,3



24    Relatório Anual 2005 - Banco do Brasil 

Basiléia

Em 2005, o coeficiente K de Basiléia atingiu 

17,1%, 190 pontos-base maior que o verificado 

em dezembro de 2004. Esse índice é superior aos 

11% exigidos pelo Banco Central e permite ao 

BB a alavancagem de até R$ 80.029 milhões em 

ativos de crédito (cerca de 78,6% da carteira de 

crédito). Decompondo-se o indicador, observa-se 

que o Capital Nível I atingiu 11,7% e o Capital Ní-

vel II alcançou 5,4% no período. 

    Var.% 

  2004 2005 s/2004

Total Receitas 27.207 31.421 15,5

Res. Bruto da Intermediação Financeira 14.730 16.216 10,1

Receitas de Prestação de Serviços 6.607 7.648 15,8

Demais Receitas Operacionais 5.870 7.557 28,7

Total Despesas (22.600) (24.390) 7,9

Despesa de PCLD (4.521) (5.407) 19,6

Despesas de Pessoal (7.096) (7.473) 5,3

Outras Despesas Administrativas (5.466) (5.670) 3,7

Demais Despesas Operacionais (5.517) (5.840) 5,9

Resultado Operacional  4.607 7.030 52,6

Resultado Não-Operacional 130 210 61,3

IR/CS e Participação Resultado (1.714) (3.087) 80,2

Lucro Líquido 3.024 4.154 37,4

Seguros, Previdência e Capitalização

Em 2005, os negócios com seguros, previdência 

e capitalização agregaram ao Banco R$ 882,3 mi-

lhões, entre resultado de equivalência patrimonial 

e receitas de serviços, o que significa um cresci-

mento de 17,8% em relação ao ano anterior. 

Resultado – R$ milhões
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Patrimonial – R$ milhões

    Var.% 

  2004 2005 s/2004

Ativos 239.014 252.977 5,8

Carteira de Crédito 88.554 101.789 14,9

Depósitos 115.532 137.658 19,2

Administração de Rec. de Terceiros 124.000 153.508 23,8

Patrimônio Líquido 14.106 16.850 19,5

Índices – %

   2004 2005

Retorno s/ Patrimônio Líquido   23,0 26,8

Retorno Sobre Ativos   1,3 1,7

Índice Basiléia   15,2 17,1
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Ouro na Selva

A Europa vivia a plenitude da Belle Époque, 

uma época de frivolidade e exuberância. A 

Torre Eiffel marcara o início do século XX. 

Paris era o centro do mundo. Santos Dumont 

encantava a Cidade Luz com seus vôos au-

daciosos. A art nouveau, inspirada no reino 

vegetal e traçada em sensuais curvas,  revo-

lucionava as artes decorativas e se transfor-

mava em símbolo gráfico daqueles tempos.

A Amazônia passava também por um mo-

mento de prosperidade e opulência. Ma-

naus inaugurara seu célebre teatro de ópera. 

Construído em estilo eclético, com mármores, 

pinturas, estátuas, cristais e ferragens impor-

tados, ele era a perfeita expressão da fortuna 

da Selva Amazônica. A Hevea brasiliensis, 

conhecida como seringueira, era a causa da-

quela riqueza antes nunca vista. O Norte do 

País estava em pleno Ciclo da Borracha.

Com a fabricação do primeiro pneumático, 

em 1888, e a explosão da indústria automobi-

lística mundial, maior consumidora de borra-

cha à época, a demanda pelo “ouro elástico” 

multiplicou-se exponencialmente. Durante al-

guns anos, o Brasil supriu 100% das necessi-

dades mundiais do produto.

Após as constrições oriundas do saneamen-

to financeiro no Governo Campos Salles, o  

Banco do Brasil reorganizou-se em fins de 

1905, retomando sua denominação original. 

A primeira diretoria foi eleita em 3 de julho 

de 1906, e uma das providências imediatas 

foi requerer, no dia 9 seguinte, a admissão 

oficial de suas ações à cotação, na Bolsa do 

Rio de Janeiro. Pioneirismo que está com-

pletando o centenário. 

Também inovador foi o planejamento da aber-

tura de filiais em praças exportadoras, que, 

por gerarem divisas cambiais, atendiam a uma 

premente necessidade nacional. A principal 

janela de oportunidades estava na Amazônia, 

com a fenomenal expansão da borracha. Em 

janeiro de 1908, o Banco do Brasil abria em 

Manaus a primeira agência de sua história, 

seguindo-se a de Belém, em agosto seguin-

te. No mesmo mês, ainda seria inaugurada 

a de Santos, principal centro de exportação 

de café. Eram apenas passos preliminares na 

grande marcha do Banco do Brasil no sentido 

de levar atendimento bancário a todo o País.  

Relatório Anual 2005Relatório Anual 2005 1900-1910
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Papéis do BB

Ações

Em 31 de dezembro de 2005, o capital social do 

Banco do Brasil era de R$ 10.797.336.780,83, 

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 ca-

pital, seguido pela Caixa de Previdência dos Fun-

cionários do Banco do Brasil (Previ) com 13,9% 

e o BNDESPar – empresa de participações do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social – com 5,7% do capital. Não considerando 

as ações em tesouraria, as demais ações – 6,9% 

– estão pulverizadas no mercado. 

Composição Acionária

Acionistas %

Tesouro Nacional 72,1

Previ 13,9

BNDESPar 5,7

Free Float 6,9

   Pessoas Físicas 2,6

   Pessoas Jurídicas 0,9

   Capital Estrangeiro 3,4

Subtotal 98,6

Ações em Tesouraria 1,4

Total 100,0

Acionistas por Faixa  

Faixa de Ações Possuídas Nº Acionistas % Acionistas Qtde. Ações % Qtde. Ações

1 a 10  178.841 67,1 639.837 0,1

11 a 50  58.631 22,0 1.325.639 0,2

51 a 100  11.226 4,2 804.567 0,1

101 a 1.000  14.792 5,5 4.284.714 0,5

Acima de 1.000  3.180 1,2 803.562.728 99,1

Total 266.670 100,0 810.617.485 100,0

A base acionária do BB caracteriza-se pela grande 

quantidade de acionistas com pouca participação 

no capital. Como pode ser observado na tabela 

seguinte, 263.490 acionistas (98,8%) respondiam 

por 0,9% do capital, enquanto que 3.180 acionis-

tas (1,2%) detinham 99,1% do total das ações. 



Relatório Anual 2005 - Banco do Brasil    29

Free Float por Faixa de Ações 

Faixa de Ações Possuídas Nº Acionistas % Acionistas Qtde. Ações % Qtde. Ações

1 a 10  178.841 67,1 639.837 1,2

11 a 50  58.631 22,0 1.325.639 2,4

51 a 100  11.226 4,2 804.567 1,4

101 a 1.000  14.792 5,5 4.284.714 7,7

Acima de 1.000  3.167 1,2 48.507.558 87,3

Total 266.657 100,0 55.562.315 100,0

Residência Fiscal dos Investidores

  Nº Acionistas % Acionistas Qtde. Ações % Qtde. Ações

País 266.489 99,93 782.996.430 96,69

Exterior 181 0,07 27.620.985 3,41

Total 266.670 100,00 810.617.415 100,00

Com relação à residência fiscal dos investido-

res, observa-se que a quantidade de acionis-

tas com domicílio no Brasil é de 266.489, que 

detêm 96,7% do total das ações. Já a quan-

tidade de acionistas estrangeiros é de 181,  

detendo 3,4% das ações. 

16,3

40,9

42,8

Distribuição do Free Float - %

2004 2005

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Capital Estrangeiro

12,8

49,7
37,5

A maior parte do free float, 71,7% (39,8 milhões 

de ações), está sob a custódia da Companhia 

Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), dis-

tribuída conforme figura a seguir. Observa-se que, 

do total das ações disponíveis para negociação 

na CBLC, 69,3% encontram-se em poder de in-

vestidores estrangeiros. 

A respeito do total das ações do Banco que estão 

pulverizadas no mercado (6,9%), ou seja, o free 

float, observa-se uma predominância do capital 

estrangeiro (49,7%), seguido de pessoas físicas 

(37,5%) e de pessoas jurídicas (12,8%). 

Distribuição do Free Float na CBLC – %

  2004 2005

Pessoa Física 21,1 17,6

Pessoa Jurídica 18,9 13,1

Capital Estrangeiro 60,0 69,3



30    Relatório Anual 2005 - Banco do Brasil

Participação de Estrangeiros

A participação de estrangeiros no capital do 

Banco está limitada a, no máximo, 5,6%. Essa li-

mitação decorre de determinação legal, expres-

sa no Artigo 52 do Ato das Disposições Cons-

titucionais Transitórias da Constituição Federal 

da República Federativa do Brasil, e representa 

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 finan-

ceiras com sede no País de pessoas físicas ou 

jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. 

Dessa forma, qualquer alteração nesse limite de-

penderá de edição de normativo de iniciativa do 

Presidente da República Federativa do Brasil.

Expressivo aumento da participação de investi-

dores estrangeiros no capital do Banco tem sido 

observado a partir de 2002. O BB encerrou 2005 

com metade do free float em poder dos estran-

geiros. Isso se deve, principalmente, ao bom de-

sempenho operacional do Banco e à evolução da 

participação de investidores estrangeiros no volu-

me total de negócios da Bovespa, que registrou 

33,2% de participação ao final de 2005, contra 

27,0% no mesmo período do ano anterior. 

Participação do Capital Estrangeiro no BB – %

1,0
0,9

1,6

2,8

3,4

2001 2002 2003 2004 2005
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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, res-

pectivamente. O preço de exercício desses bô-

nus foi estabelecido em R$ 8,50, com reajuste 

Composição dos Bonistas – %

  BNB BNC

Pessoas Físicas 26,2 38,9

Pessoas Jurídicas 48,6 38,8

Capital Estrangeiro 25,1 22,3

Total 100,0 100,0

pelo IGP-DI. Em 30.12.2005, o preço atualizado 

correspondia a R$ 21,55.

A composição dos bonistas é representada con-

forme a tabela abaixo:

Os bônus vigentes, “B” e “C”, apresentavam as seguintes características em dezembro de 2005: 

Séries de Bônus B e C

  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 21,55 18,51

Bônus C BBAS 13 31.03 a 30.06.2011 27.028.746 21,55 16,48

Numa simulação, partindo da premissa de que 

até 2011 não haverá aumentos adicionais de 

capital e de que a totalidade dos bônus B e C 

sejam exercidos no vencimento, a diluição es-

perada no capital do Banco, conforme a tabela 

seguinte, é de 5,4%, sendo 2,0% provenientes 

do exercício dos bônus B e 3,4% do exercício 

dos bônus C.

Conversão:

1 bônus = 1,043933 ações

Total do Capital = 810.617.415

Diluição Esperada do Capital

Bônus Qtd. de Bônus Qtd. de Ações Diluição do Capital – %

Série B 15.993.142 16.695.769 2,0

Série C 27.028.746 28.216.200 3,4

Total 43.021.888 44.911.969 5,4



32    Relatório Anual 2005 - Banco do Brasil

A base dos bônus de subscrição séries “B” e “C” 

caracteriza-se pela concentração de bonistas com 

pouca participação no total dos bônus. Como pode 

ser observado, em relação ao bônus B, 160.816 

bonistas (99,7%) possuem 13,4% dos bônus e 463 

(0,3%) bonistas detêm 86,6% do total. Em relação 

aos bônus C, 210.344 bonistas (99,6%) possuem 

12,5% dos bônus e 839 bonistas (0,4%) detêm 

87,4% do total. Vale destacar o início do período de 

exercício do bônus B em 31 de março de 2006.

Bonistas por Faixa de Bônus “B”

Faixa de Bônus B Nº Bonistas % Bonistas Qtde. Bônus B % Qtde. Bônus B

1 a 10  130.251 80,8 406.177 2,5

11 a 50  23.092 14,3 499.211 3,1

51 a 100  3.787 2,3 265.107 1,7

101 a 1.000  3.686 2,3 973.507 6,1

Acima de 1.000  463 0,3 13.849.159 86,6

Total 161.279 100,0 15.993.161 100,0

Desempenho das Ações

Mercado

Em 2005, o mercado acionário foi a aplicação fi-

nanceira que melhor retorno proporcionou aos 

investidores no Brasil. Superando os resultados 

obtidos em 2004, o Ibovespa fechou o ano em 

33.455 pontos, com valorização de 27,7%.

O comportamento do mercado acionário ao longo 

do ano pode ser dividido em três períodos distin-

tos. O início de 2005 foi influenciado pelas notícias 

Bonistas por Faixa de Bônus “C”

Faixa de Bônus C Nº Bonistas % Bonistas Qtde. Bônus C % Qtde. Bônus C

1 a 10  162.341 76,9 519.742 1,9

11 a 50  35.912 17,0 786.468 2,9

51 a 100  5.943 2,8 422.839 1,6

101 a 1.000  6.148 2,9 1.646.974 6,1

Acima de 1.000  839 0,4 23.652.755 87,5

Total 211.183 100,0 27.028.778 100,0

favoráveis sobre o bom desempenho da economia 

doméstica e pela forte atuação do Banco Central 

no mercado cambial, levando a um reforço das 

reservas líquidas e à redução da dívida local in-

dexada em dólar. 

Como conseqüência, o segundo semestre foi 

marcado pelo comportamento predominante-

mente positivo. O ambiente político, apesar de 
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provocar momentos de volatilidade, não foi sufi-

ciente para contaminar a economia do País. De 

fato, a economia doméstica apresentou resulta-

dos favoráveis, tais como: o superávit recorde 

da balança comercial; a inflação dentro da meta 

definida pelo CMN; o bom nível de reservas; a 

redução da taxa básica de juros; e a quitação 

antecipada da dívida com o FMI.

Além disso, o cenário externo evoluiu positiva-

mente. Após um período de instabilidade da 

economia americana, a confiança e inflação nos 

EUA voltaram a apresentar um equilíbrio harmô-

nico, o que fortaleceu as expectativas de que 

o processo de elevação dos juros pelo Federal 

Reserve continue a ocorrer gradualmente, sem 

alterar de forma significativa o nível de aversão 

global a risco. O que, para os países emergen-

tes, representa a manutenção do ambiente favo-

rável a investimentos estrangeiros.

Ações BB 

As ações do Banco tiveram valorização de 29,8% 

em 2005. Nos últimos cinco anos as ações BB va-

lorizaram 298,5%, enquanto que o Ibovespa alcan-

çou valorização de 146,4%.

  Variação %

  Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 s/ Dez/04 s/ Dez/01

Preço da Ação* (R$) 10,59 9,80 24,00 32,50 42,20 29,8 298,5

Ibovespa (pontos) 13.577 11.268 22.236 26.196 33.455 27,7 146,4

* Cotação de fechamento sem ajuste de proventos.

BB x Ibovespa
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Participação no Ibovespa

O Índice Bovespa (Ibovespa) é um índice re-

presentativo do mercado acionário brasileiro, 

composto por papéis que foram negociados em 

pelo menos 80% dos pregões realizados. A par-

tir daí, apura-se o Índice de Negociabilidade, 

composto pelo volume financeiro e pela quanti-

dade negociada de cada papel transacionado, 

o que determina o ranking de participação em 

mercado do papel. Do total de papéis, destaca-

se os 80% com maior Índice de Negociabilidade 

para representar o Ibovespa. 

Em 2003 e 2004, observou-se redução paulati-

na da participação das ações do setor bancário 

na composição da carteira teórica do Ibovespa. 

Entretanto, nota-se uma recuperação da parti-

cipação do setor em 2005. Para o quadrimes-

tre vigente (jan/06 – abr/06), a participação dos 

bancos no índice chegou a 9,1%. A participa-

ção do Banco do Brasil apresentou evolução ao 

longo de 2005, fechando o ano com 1,0% no 

Ibovespa. Para o quadrimestre vigente, a parti-

cipação é de 0,989%, como pode ser observa-

do no gráfico abaixo.

Participação BBAS3 no Ibovespa – %

10,460 

9,100 

7,773 
7,525 

BBAS3 Indústria Bancária

8,034

8,773

6,639 6,382

Set/03 Jan/04 Mai/04 Set/04 Jan/05

0,832

1,957 

0,9890,967 0,921 1,0001,111
0,826

Mai/05 Set/05 Jan/06

Dez/03 Abr/04 Ago/04 Dez/04 Abr/05 Ago/05 Dez/05 Abr/06
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A evolução da participação do Banco no Iboves-

pa para 2005 pode ser explicada pelos gráficos 

seguintes.
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A quantidade de negócios do Banco e o volume fi-

nanceiro negociado foram maiores do que em 2004. 

A capitalização de mercado atingiu R$ 33,733 bi-

lhões ao final de 2005, contra R$ 25,979 bilhões 

no mesmo período do ano anterior, um incremento 

de 29,8%. O índice Preço/Valor Patrimonial che-

gou a 2,0x, contra 1,84x no 4T04. O lucro líquido 

por ação atingiu R$ 5,20 em 2005, contra R$ 3,78 

em 2004. Em 2005, o Índice Payout atingiu 40,0%, 

contra 31,4% no mesmo período do ano anterior.
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Preço/Valor Patrimonial – x
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Tempo de conflitos

Em 28 de junho de 1914, um atentado em Se-

rajevo, no território da Bósnia-Herzegovina, en-

golfaria o mundo na Primeira Grande Guerra. 

Durante quatro anos, ela iria sangrar a Euro-

pa, paralisada pelo conflito. E uma revolução 

abalaria o final daquela década, em outubro 

de 1917. Os bolchevistas assumiam o co-

mando da Rússia e, a partir de então, tenta-

ram exportar sua doutrina, cantada a todos 

os ventos como modelo de uma nova ordem 

econômica e social. A paz viria em novembro 

de 1918, mas o Império Soviético só desmo-

ronaria 70 anos depois, na queda do Muro de 

Berlim, em 1989.

O Brasil participou do esforço aliado na Pri-

meira Guerra Mundial. Enviou ao teatro de 

operações uma frota naval, composta de 

seis unidades, uma missão médica e um 

corpo de aviadores. Internamente, o anar-

quismo, importado com as levas de imigran-

tes que chegaram desde fins do século XIX, 

promoveu turbulentas agitações operárias. 

Grandes greves sacudiram o Rio de Janeiro 

e São Paulo entre 1917 e 1918. No mesmo 

1917, uma comunidade afro-descendente, 

no Rio de Janeiro, lançava o ritmo que viria 

a se constituir no símbolo musical do País: o 

Samba. E, tristemente, ao final da década, 

a chamada gripe espanhola, que varreu o 

mundo, ceifava milhares e milhares de vidas 

em cidades brasileiras. 

A expansão do Banco prosseguiu, apesar da 

crise econômica ocasionada pela eclosão da 

guerra. Ao final dos anos 1910, as sucursais 

já cobriam 90% das capitais estaduais, além 

de importantes pólos agrícolas e industriais 

do interior do País, num total de 42 casas. Um 

novo regulamento de agências as transformou 

em autênticos bancos regionais, com autono-

mia para atender às necessidades econômi-

cas das áreas em que se instalavam.     

Desde aquela época, as ações do Banco se 

constituíram em grande atração na Bolsa. En-

tre 1910 e 1920 foram negociados no merca-

do 116.857 títulos, o equivalente a 104% do 

volume de ações em mãos do público, que 

era na época constituído de 112.500 acionis-

tas. O giro e a liquidez foram consideráveis 

para aqueles tempos. 
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Governança Corporativa

O Banco do Brasil avalia constantemente suas 

práticas de Governança Corporativa com o in-

tuito de melhorar os princípios e os mecanismos 

que garantam a boa gestão da Empresa. Assim, 

vários trabalhos têm sido desenvolvidos no Ban-

co, com foco na análise dos seguintes pontos: 

estrutura da composição acionária; direitos dos 

acionistas e relações com stakeholders; transpa-

rência e auditoria; estrutura da administração e 

efetividade.

Entre os compromissos assumidos e incorpo-

rados ao Estatuto do BB, fazem parte da rotina 

da Empresa: a realização de, pelo menos, uma 

reunião por ano com analistas; a divulgação de 

informações pela Internet; a divulgação de de-

monstrações financeiras em inglês; a apresen-

tação do balanço social do Banco junto com 

as demonstrações contábeis do exercício; e a 

adoção de mandato unificado de um ano para o 

Conselho de Administração (CA) e para o Con-

selho Fiscal (CF).

São órgãos de administração do BB: o Conselho 

de Administração, assessorado pelo Comitê de 

Auditoria, e a Diretoria Executiva. O Banco man-

tém ainda um Conselho Fiscal permanente. Con-

forme previsto no Estatuto Social, para o mandato 

2005/2006, os membros dos dois Conselhos foram 

eleitos pela Assembléia Geral Ordinária (AGO) de 

26 de abril de 2005.

As decisões, em qualquer nível da Empresa, são 

tomadas de forma colegiada. Com o propósito 

de envolver todos os executivos na definição de 

estratégias e aprovação de propostas para os di-

ferentes negócios do BB, a Administração utiliza 

comitês, subcomitês e comissões de nível estraté-

gico, que garantem agilidade, qualidade e segu-

rança às tomadas de decisão. (Ver página 53.)

Administração

A orientação geral dos negócios do Banco do 

Brasil é de competência do Conselho de Admi-

nistração. Conforme previsto no Estatuto Social, o 

Conselho tem sete membros, com mandato de um 

ano, sendo permitida a reeleição. Dos sete mem-

bros, três são indicados pelos acionistas minoritá-

rios e os demais pelos majoritários. 

Entre os assentos indicados por minoritários, um 

está reservado para representante dos funcio-

nários 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 2005, 

o Conselho reuniu-se 14 vezes, com 12 reuniões 

ordinárias e duas extraordinárias.

Nenhum dos conselheiros tem participação sig-

nificativa no capital social e apenas o vice-pre-
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sidente do Conselho de Administração acumula 

função executiva, como presidente do Conselho 

Diretor. Nas decisões sobre políticas, estratégias 

corporativas, plano geral de negócios, plano di-

retor e orçamento global, é sempre necessário o 

voto favorável de, no mínimo, cinco conselheiros. 

Ou seja, pelo menos um representante dos acio-

nistas minoritários tem de estar de acordo. 

No âmbito de suas competências, o Conselho de 

Administração discutiu e aprovou diversas maté-

rias em 2005, sempre com o intuito de fortalecer 

as práticas de gestão da Empresa e orientar sua 

atuação com foco na sustentabilidade.

Entre os documentos corporativos discutidos e 

aprovados estão o “Plano de Mercados 2005”; o 

“Orçamento de Capital para 2005”; o “Plano Anu-

al de Atividades da Auditoria Interna para 2005”; 

a revisão do “Plano Diretor 2005/2007”; o “Plano 

de Dispêndios Globais 2006”; e a revisão da “Es-

tratégia Corporativa e da Organização Geral de 

Negócios 2003/2007”. 

Outras decisões tomadas foram o encaminha-

mento à Assembléia de Acionistas de proposta 

de capitalização de parcela do saldo da reserva 

para expansão, sem a emissão de novas ações, 

e a contratação de auditoria de compliance para 

dependências no exterior.

Em relação às políticas da Empresa, o Conselho 

de Administração aprovou:

- Política de Crédito – novas vedações: entidade 

religiosa; partido político; clubes; federações e 

confederações desportivas; organização empre-

sarial, patronal e sindical de empregadores e em-

pregados;

- Política de Prevenção e Combate à Lavagem 

de Dinheiro – inclusão: “O Banco do Brasil ado-

ta critérios para a contratação e conduta de seus 

funcionários, com foco na prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro”;

- Políticas Específicas de Risco Operacional.

A fim de reforçar as práticas de Governança Cor-

porativa adotadas pelo Banco, outras iniciativas 

foram aprovadas pelo Conselho de Administra-

ção, como a divulgação de calendário anual de 

eventos, já incluída no site de Relações com In-

vestidores, e a criação do Código de Governança 

Corporativa Banco do Brasil, que está em fase de 

desenvolvimento.

Em 2005, o Conselho nomeou três novos vice-pre-

sidentes para o Banco do Brasil: os funcionários 

Aldo Luiz Mendes, para cargo de vice-presiden-

te de Finanças, Mercado de Capitais e Relações 

com Investidores; Antônio Francisco de Lima Neto, 

para o cargo de vice-presidente de Varejo e Distri-

buição; e José Maria Rabelo, como vice-presiden-

te de Negócios Internacionais e Atacado. 

O Conselho de Administração aprovou a transfor-

mação da Unidade Estratégia e Organização e da 

Unidade Gestão de Riscos em diretorias estatutá-
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rias, com o intuito de proporcionar maior equilíbrio 

ao modelo de Governança e propiciar maior agili-

dade na implementação e execução das estraté-

gias da Empresa. Outra medida tomada, já citada 

neste Relatório, foi a aprovação da mudança de 

vinculação da Unidade Gestão da Segurança, do 

vice-presidente de Tecnologia e Logística para o 

presidente do Banco, de forma a aprimorar a di-

nâmica decisória dos assuntos relativos à segu-

rança corporativa.

O Conselho de Administração aprovou, ainda, a 

eleição dos seguintes funcionários para a Direto-

ria Executiva: Francisco Cláudio Duda – Diretor de 

Mercado de Capitais e Investimentos; Milton Lucia-

no dos Santos – Diretor de Distribuição e de Canais 

de Varejo; Sandro Kohler Marcondes – Diretor Co-

mercial; Sérgio Ricardo Miranda Nazaré – Diretor 

de Governo; Maria da Graça França – Diretora de 

Controles Internos; Glauco Cavalcante Lima – Dire-

tor de Estratégia e Organização; e Expedito Afonso 

Veloso – Diretor de Gestão de Risco.

Adicionalmente, tomou conhecimento das ações 

de adequação do Banco ao novo acordo de capi-

tais (Basiléia II); das recomendações da auditoria 

independente referentes à avaliação do processo 

de análise de risco de crédito e de mercado e do 

processo de deferimento de operações; dos su-

mários mensais das atividades de auditoria inter-

na; da análise do desempenho, das informações 

gerenciais e do acompanhamento do orçamento 

de investimentos; do relatório semestral de acom-

panhamento das atividades relacionadas com o 

sistema de controles internos; e dos principais 

processos negociais em andamento com as enti-

dades representativas dos funcionários.

Gestão de Negócios

A gestão de negócios é exercida pela Diretoria 

Executiva, formada pelo Conselho Diretor – com-

posto pelo presidente, sete vice-presidentes e por 

22 diretores estatutários, funcionários de carreira 

do BB. O sistema de gestão conta com o assesso-

ramento de auditoria interna. (Ver página 44.)

Cabe à Diretoria Executiva cumprir e fazer cum-

prir o Estatuto do Banco, as deliberações da As-

sembléia 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 práti-

cas da boa Governança Corporativa.

Fiscalização e Controle

O sistema de fiscalização e auditoria do Banco 

do Brasil é composto pelo Conselho Fiscal, pelo 

Comitê de Auditoria, por auditoria independente e 

pela Auditoria Interna. O BB está sujeito ainda à 

fiscalização do Banco Central do Brasil, do Tribu-

nal de Contas da União e da Secretaria Federal de 

Controle Interno.
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O Conselho Fiscal, órgão de controle e fiscaliza-

ção dos atos administrativos, é formado por cinco 

membros, sendo dois deles eleitos por acionistas 

minoritários. O Conselho reúne-se ordinariamente 

uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre 

que convocado por qualquer de seus membros 

ou pela Administração do Banco.

O Comitê de Auditoria, órgão estatutário constituí-

do em conformidade com a Resolução CMN 3.198, 

de 27.05.2004, também possui atribuições de fis-

calização e controle, assessorando o Conselho 

de Administração no exercício de suas funções.  

É composto por três membros não-pertencen-

tes ao quadro da Empresa, com mandatos de 

três anos alternados, eleitos pelo Conselho de  

Administração.

A Auditoria Interna realiza avaliações indepen-

dentes e objetivas nos processos organizacionais, 

com foco nos riscos passíveis de comprometer os 

objetivos da Instituição. A partir dessas avalia-

ções, são geradas informações para assessorar a 

Alta Administração da Empresa e contribuir para 

a melhoria da eficácia dos processos de geren-

ciamento de riscos, controle e Governança Cor-

porativa do Conglomerado.

Conglomerado BB

Banco do Brasil

BB Banco  
de Investimentos

Cobra 

BB Corretora 

BB DTVM 

BB Viena 

BB Leasing 

BB Consórcios 

BB Cartões 

BB Leasing Co. Ltd 

Banco Popular  
do Brasil

BB Securities LLC 

BAMB

Brasilsaúde

Brasilcap

Brasilprev

SBCE

Aliança do Brasil

Cibrasec

Visa Vale

Visanet

Brasilseg

Brasilveículos

BB Previdência

Para mais detalhes, ver Nota Explicativa 19.

BB Turismo

BB Securities

Ativos S.A.
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Estrutura Interna
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Quem é quem

Conselho de Administração

Bernard Appy – Presidente do Conselho de Ad-

ministração, 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 Fa-

culdade de Economia, Administração e Contabili-

dade e Atuária da PUC-SP. Foi consultor econômi-

co e exerceu várias atividades docentes, inclusive 

como pesquisador. 

Rossano Maranhão Pinto – Vice-presidente do 

Conselho de Administração e presidente do Con-

selho Diretor do Banco do Brasil, representante 

da União, indicado pelo Ministro de Estado da 

Fazenda, com nomeação em 11.04.2005. Funcio-

nário do BB desde 1976, foi vice-presidente de 

Negócios Internacionais e Atacado, diretor das 

áreas Internacional e Comercial da Empresa. 

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.

Carlos Augusto Vidotto – Membro indicado pe-

los acionistas minoritários, é professor do Depar-

tamento de Economia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Além de professor universitá-

rio, 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 da Costa e Silva – Membro indica-

do 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 

superintendente jurídico do BNDESPar. Além de 

professor universitário e conferencista, presidiu 

o Council of  Securities Regulators (Cosra) e in-

tegrou o Executive Commitee da International 

Organization of  Securities Commissions (Iosco). 

Foi diretor e presidente da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). 

João Carlos Ferraz – Membro indicado pelos 

acionistas minoritários, é diretor da Divisão de De-

senvolvimento Produtivo e Empresarial da Comis-

são Econômica para América Latina e o Caribe –  

Cepal/ONU, Santiago, Chile. Foi pesquisador e pro-

fessor 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 Ges-

tão. Foi professor do Instituto de Economia das uni-

versidades Federal do Rio de Janeiro e Estadual de 
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Campinas e pesquisador da Comissão Econômica 

para América Latina e o Caribe – Cepal/ONU, San-

tiago, Chile. É Mestre e Doutor em Economia.

Tarcísio José Massote de Godoy – Membro indi-

cado pelo Ministro de Estado da Fazenda, é Co-

ordenador Geral de Assunção e Reestruturação 

de Passivos da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Graduado e Pós-graduado em Engenharia Civil, 

com Especialização em Geotecnia. 

Conselho Fiscal

Alon Feuerwerker – Representante da União, sub-

chefe de Assuntos Parlamentares da Secretaria de 

Coordenação Política e Assuntos Institucionais da 

Presidência da República. Atuou nas áreas de jor-

nalismo e comunicação, inclusive como editor de 

Política, Economia, Opinião e Esportes de revistas 

especializadas e da Folha de São Paulo. Renun-

ciou ao cargo de Conselheiro Fiscal do Banco do 

Brasil, em 01.09.2005, deixando-o vago.

Artemio Bertholini – Membro indicado pelos 

acionistas minoritários, é sócio-diretor de empresa 

de auditoria, consultoria, avaliações e treinamen-

to empresarial desde 1978. Trabalhou no BB e foi 

gerente de Auditoria da Arthur Andersen & CO. É 

Mestre em Ciências Contábeis e Finanças.

Otávio Ladeira de Medeiros – Representante da 

União, indicado pelo Ministro de Estado da Fa-

zenda, é economista, com pós-graduação e MBA 

Executivo em Finanças, com Extensão na George 

Washington University (EUA). Trabalha no Ministé-

rio da Fazenda, na Coordenação Geral de Plane-

jamento Estratégico da Dívida Pública.

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 – Indica-

do pelos acionistas minoritários, atualmente é 

representante da Previ em Conselhos de Admi-

nistração e Fiscal. É funcionário aposentado do 

BB, onde ocupou vários cargos. Formado em 

Processamento de Dados e Lingüística, possui 

especialização em Análise de Sistemas, Informá-

tica, Contabilidade e Pós-graduação pela Escola 

Superior de Magistratura e pela Escola Superior 

do Ministério Público do Distrito Federal.

Conselho Diretor

Rossano Maranhão Pinto - ver página 45.

Adézio de Almeida Lima – Vice-presidente de 

Crédito, Controladoria e Risco Global. No BB, 

além de gerente de agências, foi superintendente 

adjunto em Minas Gerais e superintendente regio-

nal em Curitiba. Membro do Conselho de Admi-

nistração da La Fonte Telecom S.A. Graduado em 

Ciências Econômicas e Matemática, possui MBA 
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em Administração Financeira, Formação Geral e 

em Marketing.

Aldo Luiz Mendes – Vice-presidente de Finan-

ças, Mercado de Capitais e Relações com Inves-

tidores. No BB desde 1980, respondeu pela Di-

retoria de Mercado de Capitais e Investimentos 

e Diretoria de Finanças. Pariticipou do Conselho 

de Administração da Companhia Siderúrgica Na-

cional (CSN), entre outras. Mestre em Economia 

pela Universidade de Brasília (UnB) e Doutor em 

Economia pela Universidade de São Paulo (USP).

Antônio Francisco de Lima Neto – Vice-presiden-

te de Varejo e Distribuição. No BB desde 1979,  foi 

vice-presidente interino de Negócios Internacio-

nais e Atacado e diretor da área Comercial. Ocu-

pou 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. Graduado em Ciências Econômicas 

com MBA em Formação Geral para Altos Executi-

vos e em Marketing.

José Luiz de Cerqueira César – Vice-presidente 

de Tecnologia e Logística. Foi diretor de Tecnolo-

gia e Sistemas do Unibanco e da 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      

Engenharia Eletrônica.

José Maria Rabelo – Vice-presidente de Negó-

cios Internacionais e Atacado. Foi diretor de Co-

mércio Exterior e superintendente executivo na 

Unidade de Crédito e na Unidade de Negócios 

em São Paulo, além de atuar como representante  

do BB e da BB e da Previ em Conselhos de Ad-

ministração. Bacharel em Direito, possui MBA em 

Formação Geral Básica para Altos Executivos e 

APG – Amana-Key MBA Internacional. 

Luiz Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza – Vice-

presidente de Gestão de Pessoas e Responsabili-

dade Socioambiental. Foi membro dos Conselhos 

de Administração e Fiscal da Academia de Letras 

e do BB; membro do Conselho Fiscal da Previ; pro-

fessor da Faculdade Feclesc/Uece; e membro do 

Conselho de Administração da Companhia Ener-

gética 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. Foi diretor de Ne-

gócios Rurais, Agroindustriais e com o Governo. 

Exerceu diversos cargos no Ministério da Fazen-

da, foi secretário executivo do Ministério da Agri-

cultura, 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. 
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Diretoria Estatutária

Augusto Braúna Pinheiro – Diretor da área Inter-

nacional. 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.

Clara da Cunha Lopes – Diretora Interina de Lo-

gística desde 15.07.2005. Foi gerente-executiva 

responsável pela área de compras e alienações 

do BB. Formada em Pedagogia.

Derci Alcântara – Diretor de Agronegócios. Foi 

superintendente estadual e regional. Atuou, tam-

bém, como conselheiro de empresas como RGE, 

Valepar e Telemar. Graduado e Mestre em Admi-

nistração de Empresas, possui MBA em Finanças 

e Mercado de Capitais, MBA Executivo em Gestão 

e APG-Amana-Key MBA Internacional, com espe-

cialização em Relações Internacionais.

Expedito Afonso Veloso – Diretor de Gestão de 

Riscos. Ocupou cargos de gerente-geral e geren-

te de divisão na área de Gestão de Riscos. Gradu-

ado em Economia, com Mestrado em Economia e 

Pós-graduação em Administração Financeira.

Francisco Cláudio Duda – Diretor de Mercado de 

Capitais e Investimentos. Foi gerente executivo na 

área de Gestão de Riscos e na Diretoria de Controles 

Internos e diretor Financeiro na Aliança do Brasil. Gra-

duado em Matemática com Mestrado em Economia.

Glauco Cavalcante Lima – Diretor de Estratégia e 

Organização. Foi superintendente e gerente geral 

da Unidade de Estratégia e Organização e gerente 

executivo da Estratégia, Marketing e Comunicação. 

Graduado em Ciências Contábeis, Pós-graduado 

em Marketing e com MBA em Formação Geral para 

Altos Executivos e Governança Corporativa.

Izabela Campos Alcântara Lemos – Diretora de 

Relações com Funcionários e Responsabilidade 

Socioambiental. Foi assessora do Vice-presidente 

de Gestão de Pessoas e Responsabilidade So-

cioambiental. Graduada em Administração com 

MBA em Marketing e Gestão da Comunicação 

Organizacional. 

José Carlos Soares – Diretor de Micro e Peque-

nas Empresas. Foi gerente em agências e su-

perintendente estadual. Graduado em Ciências 

Contábeis, com pós-graduação em Teoria da 

Contabilidade, MBA em Formação de Executivos 

e APG-Amana-Key MBA Executivo Internacional. 

José Gilberto Jaloretto – Assumiu o cargo de dire-

tor de Controladoria ainda em 2001, aposentando-se 

em janeiro de 2006. Foi gerente adjunto da Agência 

do BB em Paris (França), gerente executivo e gerente 

de divisão na área Internacional, assessor da Presi-

dência e auditor interno. Foi professor na Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e na Universidade de Brasília 

(UnB). É Mestre e Doutor em Contabilidade. 
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Juraci Masiero – Diretor de Gestão de Pessoas. Parti-

cipou dos Conselhos Deliberativos da Previ e da Cas-

si, 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 Gustavo Braz Lage – Diretor de Crédito. Foi ge-

rente de divisão e gerente executivo nas Diretorias de 

Crédito e Comercial. Bacharel em Ciências Contábeis 

e em Administração de Empresas, com MBA Execu-

tivo em Finanças e em Negócios Internacionais. 

Manoel Gimenes Ruy – Diretor de Tecnologia. Foi 

assessor da Presidência, chefe de Departamento e 

de Gabinete. Atuou em outras empresas do Conglo-

merado e em outras instituições financeiras. Gradua-

do e Pós-graduado em Letras Vernáculas e Francês, 

possui Pós-graduação em Organização, Sistemas e 

Métodos e Especialização em Teoria da Literatura. 

Maria da Graça França – Diretora de Contro-

les Internos. Foi gerente adjunto na Agência de  

Miami (EUA), gerente geral da Agência de Paris 

(FR), gerente regional para operações do Banco na 

América Latina e do Bloco América do Norte e ge-

rente executiva na Diretoria Internacional. Gradua-

da em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis.

Miguel Oscar Viana Peixoto – Diretor Jurídico. Foi 

educador corporativo do BB e membro do Tribunal 

de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados 

do Brasil/CE, além de professor e palestrante. For-

mado em Direito, com MBA em Administração.

Milton Luciano dos Santos – Diretor de Distribui-

ção e de Canais de Varejo. Foi superintendente do 

pilar Governo, superintendente Estadual de Ron-

dônia, Mato Grosso, Santa Catarina e Minas Ge-

rais. Formado em Direito, com MBA em Formação 

Geral para Altos Executivos.

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 Em-

presas e Ciências Contábeis, com MBA em For-

mação Geral para Altos Executivos. 

Paulo Rogério Caffarelli – Diretor Estatutário do 

BB, com posse em 02.09.2004, assumindo a Dire-

toria de Logística. Em 15.07.2005, assumiu interi-

namente a Diretoria de Marketing e Comunicação. 

Graduado em Direito e Mestre em Gestão Econô-

mica de Negócios, com pós-graduação em Co-

mércio Exterior, Direito no Comércio Internacional 

e MBA em Direito Societário e Finanças.

 

Ricardo José da Costa Flores – Diretor de Rees-

truturação de Ativos Operacionais. Ocupou os car-

gos de gerente executivo, superintendente executi-

vo e diretor na área de Crédito e gerente executivo 

na área de Reestruturação de Ativos Operacionais. 

Atuou, ainda, como representante do BB e da Previ 

em Conselhos Fiscais e junto à Febraban. Gradua-

do em Economia, possui MBA Controller e em For-

mação Geral Básica para Altos Executivos e espe-

cialização em Análise e Elaboração de Projetos.
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Nilo José Panazzolo – Diretor de Comércio Ex-

terior.  Foi gerente executivo da Diretoria Interna-

cional, gerente geral em Milão (Itália), e gerente 

adjunto em Tóquio, no Japão. Graduado em En-

genharia Civil, com Pós-graduação em Finanças 

Corporativas pela IAC PUC-RJ e MBA em Forma-

ção Básica para Altos Executivos, pela FGV-RJ.

Sandro Kohler Marcondes – Diretor da área 

Comercial.  Ocupou o cargo de gerente adjun-

to em Nova York, gerente da agência em Paris, 

gerente negocial Corporate e gerente executivo 

na Diretoria de Governo. Graduação e mestrado 

em Administração.

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré – Diretor de Go-

verno. Foi presidente da BB Previdência, gerente 

executivo na Unidade Estratégia e Organização, 

diretor da Brasilcap e diretor da Brasilveículos. 

Formado em Economia, com mestrado em Admi-

nistração Financeira.

William Bezerra Cavalcanti Filho – Diretor de Fi-

nanças. Foi gerente de Administração de Ativos de 

Terceiros da BBDTVM e gerente de Operações Fi-

nanceiras na Diretoria de Finanças. Participou tam-

bém como representante do Banco em diversos 

Conselhos de Administração. Graduado em Ciên-

cias Econômicas, possui MBA Executivo em Finan-

ças 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 Em-

presa para com o mercado investidor e seu com-

promisso com a transparência. Apesar de faculta-

do 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 mer-

cado no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no Portal 

bb.com.br/ri  (Relações com Investidores). 

Além destas 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 informa-

ções relevantes e a negociação, por funcionários 

e administradores, com valores mobiliários de sua 

emissão. Todas as normas e procedimentos com-

põem o Livro de Instruções Codificadas (LIC), ao 

qual têm acesso todos os funcionários do Banco. 

Segundo as instruções, todos os funcionários e 

prestadores de serviços com acesso a informa-

ções relevantes, independentemente da função 

que ocupam, devem observar as normas da auto-

regulação. Ao final de 2005, constavam da relação 
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de auto-regulados, mantida na sede da Empresa, 

mais de 6,8 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 in-

formam, imediatamente após sua posse, a quan-

tidade e as características dos valores mobiliários 

de emissão do Banco de que sejam titulares, bem 

como seus planos de negociação. As efetivas ne-

gociações 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 

na Nota Explicativa 16j, página 66 do anexo De-

monstrações Contábeis.

Relações com Investidores

O Banco do Brasil estabelece e difunde boas prá-

ticas de Governança Corporativa, preservando 

compromissos com acionistas e investidores, com 

transparência e equilíbrio de direitos. O relaciona-

mento do Banco com seus acionistas e o merca-

do investidor é feito pela Gerência de Relações 

com Investidores (RI). 

No relacionamento com seus acionistas e com 

o mercado investidor, o Banco realizou no perí-

odo oito reuniões com analistas do mercado de 

capitais – sete nas regionais da Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mer-

cado de Capitais (Apimec) e uma na Associação 

Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais 

(Abamec). Foram realizadas outras 62 reuniões 

com investidores e analistas do mercado de capi-

tais; três road-shows e sete eventos nos Estados 

Unidos e na Europa; além de oito teleconferências 

de resultado com analistas (quatro em português 

e quatro em inglês).

No endereço www.bb.com.br/ri (Relações com In-

vestidores), o Banco divulga relatórios trimestrais, 

resultados, apresentações institucionais, fatos e 

outras informações relevantes, nas versões em 

português e em inglês. 

O atendimento aos acionistas do BB está direciona-

do às mais de 3,7 mil agências em todo o País. Adi-

cionalmente, o Banco disponibiliza a Sala do Acio-

nista no site de Relações com Investidores, no Portal  

bb.com.br, onde o investidor pode consultar, me-

diante informação de senha, sua posição acioná-

ria, o histórico de rendimentos e a compra e ven-

das de ações, entre outras informações relativas 

ao mercado de capitais e ao próprio Banco.
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Na Assembléia Geral Extraordinária, de 26.04.2005, 

foi aprovada a alteração do art. 7.º, dos §§ 4.º e 

5.º do art. 34 do Estatuto Social, que elevou em 

9,5% o Capital Social da Empresa em decorrência 

da aprovação de proposta de capitalização, sem 

emissão de novas ações, da parcela relativa a valor 

do orçamento de capital já realizado, registrado em 

Reservas para Expansão. Assim, o Capital Social 

do Banco passou a ser de R$ 10,8 bilhões, dividido 

em 810.617.415 ações ordinárias representadas 

na forma escritural e sem valor nominal.

Nessa AGE, houve também alteração do art. 34, 

§ 4.º, indicando que os membros do Conselho Fis-

cal serão investidos em seus cargos, independen-

temente da assinatura de termo de posse, desde a 

respectiva eleição. Além disso, o art. 54 do Estatuto 

Social foi alterado, no sentido em que as medidas 

previstas no art. 41 do Estatuto serão implementa-

das após definição de cronograma pelo Conselho 

de Administração, especificamente, em relação à 

elaboração das demonstrações financeiras de acor-

do com padrões internacionais de contabilidade.  

Evento Objetivo Data

AGO/AGE Alterações estatutárias; eleição dos membros 

do CA e do CF. Aprovação: do orçamento de 

capital, da destinação do lucro, de aumento 

do capital, das demonstrações financeiras; 

de proposta de capitalização, sem emissão 

de novas ações.

26.04.2005.

Divulgação do Resultado Apresentação do resultado trimestral e  

análise do desempenho.

21.02, 16.05, 15.08 e 

14.11.2005; e 20.02.2006. 

Encontro com  

Analistas e Investidores 

– Abamec e Apimec 

Apresentação do resultado trimestral e 

análise do desempenho. Destaque para o II 

Encontro Nacional com Investidores.

29.03, 30.03, 01.06, 03.06, 

24.10, 17.10,  

19.10 e 30.11.2005.

Pagamento de  

Dividendos/JCP 

1º semestre de 2005 – Juros sobre Capital 

Próprio – R$ 628,2 milhões (payout de 31,7%).

2º semestre de 2005 – Juros sobre Capital  

Próprio e Dividendos – R$ 870 milhões  

(payout de 40%).

22.08.2005.

08.03.2006.

Publicação das  

Demonstrações Contábeis 

Divulgação das demonstrações contábeis 

nos jornais de grande circulação: Diário Ofi-

cial da União, Correio Braziliense, Jornal do 

Commercio e Gazeta Mercantil.

22.08 e 16.08.2005;

21.02.2006.

Reuniões do Conselho  

de Administração

Homologação de decisões do Conselho 

Diretor e aprovação de matérias de sua 

competência, conforme previsto na LSA e no 

Estatuto do BB.

14.01, 17.02, 11.03, 08.04, 

13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 

12.08, 09.09, 21.10, 11.11, 

09.12.2005.

Teleconferência de Resultado  

– português e inglês

Apresentação do resultado trimestral e 

 análise do desempenho.

22.02, 17.05, 16.08 e 

14.11.2005; e 21.02.2006.

Eventos Corporativos 2005
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Comitês e Comissões

Comitê de Auditoria

Risco Global

Gestão Ativos  
e Passivos

Risco Operacional

Risco de Crédito

Limite de  
Crédito

Operações Comunicação Negócios

Superior Disciplinar

Recursos

Prevenção a  
Ilícitos Financ./ 

Cambiais

Operações

Cenários  
Econômico- 
Financeiros

Intranet Internet

Cessão de 
Funcionários

Comitê

Comissão

Subcomitê

Adm. Oper. e de Ra-
cionalização  
de Custos

Desburoc. e
Racionalização

de Custos

Segurança da 
Informação
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Modernismo e Rebelião

Os esfuziantes anos 20 foram notáveis no mun-

do pela grande expansão da economia ame-

ricana, impulsionada pela euforia pós-guerra 

e pelo intenso desenvolvimento comercial de 

novas tecnologias, como o cinema, a aviação 

e a indústria automobilística. Essa bolha iria 

resultar na mais famosa quebra da história, 

o crash da Bolsa de Nova York, em 1929. Ao 

mesmo tempo, a Europa, empobrecida pela 

guerra, assistia ao surgimento do fascismo 

na Itália e do nazismo na Alemanha. Tais re-

gimes totalitários germinaram nesse contexto 

europeu, tentando conquistar a sociedade 

ao evocar valores como grandeza nacional e 

prometendo retorno a “tempos gloriosos pas-

sados”.

Em 1922, ano em que se comemorava o 

Centenário da Independência do Brasil, dois 

eventos causaram profundas transformações 

no panorama do País. As artes e a literatura 

foram sacudidas de seu marasmo acadêmi-

co pela Semana de Arte Moderna, realiza-

da em fevereiro, no Teatro Municipal de São 

Paulo. Movimento de inspiração nativista e 

cunho renovador, o Modernismo iria influen-

ciar aquela e as futuras gerações, plasmando 

novos parâmetros estéticos que perdurariam 

pelo século XX. Em julho do mesmo ano, a 

revolta conhecida como “Os 18 do Forte de 

Copacabana”, no Rio de Janeiro, deu início 

a um ciclo político de influência militar: o Te-

nentismo. Ele se desdobrou na Revolução de 

1924, centrada em São Paulo, e que se alon-

gou por dois anos na célebre Coluna Prestes. 

As conseqüências do Tenentismo ultrapassa-

riam as décadas seguintes e ecoariam até o 

fim do regime militar nos anos 80.

Em 1924, o Banco do Brasil foi um dos alvos 

do movimento rebelde. Houve arrombamen-

tos e saques à mão armada, além de amea-

ças e violência contra funcionários do Banco 

em diversas localidades. Das agências de 

São Paulo, Manaus e Aracaju, foram levados 

cerca de 1.200 contos de réis, uma importân-

cia alta para a época. A diretoria determinou 

então que, a qualquer aproximação dos re-

voltosos ou na iminência de pilhagens, o di-

nheiro existente em caixa nas agências fosse 

danificado e incinerado.  

Em 1921 o Banco do Brasil, pela primeira vez 

desde 1905,  aumenta seu capital, que subiu 

de 70 mil para 100 mil contos de réis, com 

direito de subscrição garantido aos antigos 

acionistas. Ainda, no mesmo ano, o BB so-

licita a admissão de suas ações à cotação, 

na Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, 

nome anterior da Bovespa.
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Ações sempre foram uma ótima forma de apli-

cação, capazes de gerar novas fontes de re-

ceitas – como os dividendos. O investidor que 

aplica em ações está plantando frutos que, 

seguramente, renderão proventos generosos 

e uma renda complementar que pode lhe as-

segurar padrão de vida de ótimo nível. Mas é 

importante que nossas aplicações sejam diri-

gidas a empresas como o Banco do Brasil, que 

costumam gerar resultados satisfatórios e com 

a segurança que lhe é peculiar. 

Eu compro ações do BB há mais de 25 anos, 

reinvestindo sistematicamente os dividendos. 

Hoje, elas me dão uma renda complementar 

generosa. Assisto agora à celebração de 100 

anos de circulação das ações do BB. Com 67 

anos, não verei o fim do próximo centenário. 

Mas fico feliz por instruir meus filhos e netos 

a comprarem ações, com a certeza de que elas 

garantirão seu futuro. Principalmente se forem 

do Banco do Brasil.

Luiz Barsi

Investidor
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Ampliar o relacionamento com clientes por meio de modelos de negócios com  
soluções – produtos, serviços, preço, risco, comunicação e canais – adequadas  

às especificidades de cada um.

Metas 2005 Desempenho
1º Lugar em Quantidades 1º lugar,

de Correntes Ativas – PF e MPE com 22,9 milhões

  1º lugar,

1º Lugar no Mercado de Crédito com R$ 101,8 bilhões

1º Lugar no Mercado 1º lugar,

de Câmbio Exportação com 27% do mercado

1º Lugar no Ranking 1º lugar,

do Sistema Nacional de Crédito Rural com 55,5% do mercado

Em 2005, o Banco buscou aprofundar o relacio-

namento com seus clientes. Esse direcionamento 

estratégico levou ao aumento da base de clientes 

e ao incremento dos negócios.

A fim de fazer frente à maior competitividade ob-

servada no mercado e atender adequadamente 

à base de clientes, foram adotadas uma série de 

medidas para aprimorar o atendimento e reforçar 

a estratégia de oferecer serviços por meio de ca-

Atendimento ao cliente
Soluções a partir de atributos  

valorizados pelos clientes

Principal banco 
de empresas 

brasileiras no País 
e no exterior

Liderança 
no mercado 
de crédito, 

financiamento do 
comércio exterior 

e agronegócio 
e no mercado 

de capitais

Clientes rentáveis

Liderança nos 
mercados Varejo, 

Atacado e 
Governo

Aumento da 
participação 

no mercado de 
derivativos

Relacionamentos duradouros

Perspectiva Clientes
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nais complementares. Entre essas iniciativas, des-

taca-se a revisão dos modelos de relacionamento 

para clientes do mercado Varejo – pessoas físicas 

(PF) e micro e pequenas empresas (MPE). 

Ao final de 2005, o Banco do Brasil mantinha a po-

sição de maior banco do País, encerrando o exer-

cício com 22,9 milhões de clientes em carteira: 

21,5 milhões de pessoas físicas e 1,4 milhão de 

pessoas jurídicas. Além de mais de 7,9 milhões 

de clientes não-correntistas atendidos pela Insti-

tuição: 5,5 milhões de clientes poupadores e 2,4 

milhões de beneficiários do INSS. 

Base de Clientes BB – milhões 

1,0 
15,4 

1,2 

18,7 1,4 

21,1 

2001 2002 2003 2004 2005

1,4 

22,9 

Pessoa jurídica Pessoa física 

0,9 

14,4 
17,5 19,7 

21,5 

12,9 

13,8

Pontos de Atendimento 

2001 2002 2003 2004 2005

DemaisAgências

9.169

9.979
10.728

10.910

7.926

3.045

10.971 3.164
12.333 3.241

13.220 3.722

14.450
3.894

14.804

Exemplo da sinergia entre esses mercados são 

os convênios de folha de pagamento. Ao final de 

2005, 8,4 milhões de clientes receberam seus 

proventos pelo Banco, sendo 4,3 milhões de ser-

vidores públicos, nas três esferas, e 4,1 milhões 

de empregados de empresas privadas.

Para ampliar a comodidade e segurança do cliente 

no acesso à sua conta, o Banco do Brasil reforçou 

a oferta de seus vários canais complementares: 

Terminais de Auto-atendimento (TAA), Internet, te-

lefone, fax, POS (point of  sale), Central de Aten-

dimento e Mobile Banking, além de uma rede de 

Correspondentes Bancários. As transações reali-

zadas por meio desses canais somaram 89,2% do 

total de transações efetuadas pelos clientes BB.

No exterior, a atuação do Banco 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 

comércio exterior e na conquista de novos merca-

dos. O BB também presta atendimento a brasilei-

ros residentes em outros países.

A rede própria de atendimento do Banco com-

preendia 14.804 pontos no País, ao fim de 2005, 

um crescimento de 2,4% em relação a 2004. Esta 

rede, segmentada de acordo com os mercados 

definidos pela Empresa – Varejo, Atacado e Go-

verno –, estava distribuída por 3.052 municípios, 

abrangendo todo o território nacional. 
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Principais Produtos e Serviços

Crédito Pessoa Física

O crédito utilizado pelos clientes pessoa física al-

cançou saldo de R$ 18,4 bilhões ao final do perío-

do (um crescimento de 14,3% em 12 meses).

O Crédito Direto ao Consumidor (CDC), principal 

produto destinado ao cliente pessoa física –, atin-

giu 8,5 milhões de contratos, com destaque para 

a linha BB Crédito Consignação, que chegou 

a 1,7 milhão de contratos ao final de 2005 – um 

crescimento de 184,1% em relação ao ano ante-

rior. O BB fechou o ano com mais de 14 mil convê-

nios com empregadores públicos e privados para 

utilização do BB Crédito Consignação. Merece 

destaque também a modalidade de consignação 

para não-correntistas (INSS e outros convênios), 

lançada a partir de outubro.

NR Private 
I > R$ 1 milhão 
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NR Estilo
I > R$ 50 mil  
ou R > R$ 10 mil 

NR Exclusivo 
R > R$ 4 mil 

NR Preferencial
I > R$ 5 mil  
ou R > R$ 1 mil 

NR Pessoa Física  
I < R$ 5 mil  
ou R < R$ 1 mil 

Segmento 
Comportamental  

Nível de 
Relaciomento  

R = Renda    I = Investimentos 

Crédito Pessoa Física – R$ milhões

Pessoa Física Dez/04 Dez/05 Variação %

Total 16.090 18.386 14,3

CDC 9.688 11.981 23,7

 Consignação 1.477 3.810 157,9

Varejo

No mercado Varejo, o BB alcançou 21,5 milhões 

de clientes pessoa física. No relacionamento com 

esses clientes, o Banco atuou em cinco níveis de 

relacionamento em 2005: Banco do Brasil Private, 

Estilo, Exclusivo, Preferencial e Pessoa Física. 

Da mesma forma, vale destacar a intensificação da 

estratégia de crédito ao consumo diretamente nas 

lojas de comércio varejista e de material de cons-

trução, que resultou em desembolso de R$ 637 mi-

lhões, em mais de 314 mil operações contratadas.

Em 2005, o Banco implantou o Programa Reten-

ção de Clientes como forma de atuação ancora-

da em um sistema que permite identificar o risco 

de evasão por meio de informações estatísticas 

e de pesquisas e, assim, atuar de modo a redu-

zir o número de evasão de clientes. O mercado 

Varejo também inclui as micro e pequenas em-

presas (MPE), consideradas nesse universo as 

pessoas jurídicas, as cooperativas de crédito e as 

associações com faturamento bruto anual de até 

R$ 10 milhões. Ao final de 2005, o BB contava com 

1,4 milhão de clientes MPE.
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Crédito para Micro e Pequenas Empresas

O volume de crédito aprovado e disponível para 

utilização pelas micro e pequenas empresas 

chegou a R$ 20,7 bilhões ao final de 2005 – va-

lor 16,2% superior ao apresentado no ano ante-

rior. O saldo utilizado por esse segmento superou  

R$ 15,2 bilhões. Comparado aos R$ 13,2 bilhões 

em 2004, representa um crescimento de 15,4%.

Entre as linhas de capital de giro destinadas às 

micro e pequenas empresas, destacam-se o BB 

Giro Rápido e a Antecipação de Crédito ao Lo-

jista (ACL). O BB Giro Rápido alcançou saldo de  

R$ 3,9 bilhões. O valor é 13,4% superior ao regis-

trado em 2004. Em relação às linhas de recebí-

veis, o saldo do produto ACL, cuja finalidade é an-

tecipar os recursos provenientes de vendas com 

cartão, cresceu 57,1% em 2005, atingindo R$ 500 

milhões em dezembro. 

Ao final do período, o BB Giro Automático (capi-

tal de giro para empresas com faturamento de 

até R$ 500 mil/ano, operacionalizado por meio 

do cartão de crédito) alcançou 98,9 mil opera-

ções, com recursos contratados da ordem de 

R$ 277 milhões.

Quanto aos financiamentos a investimentos desti-

nados às MPE, o Proger Urbano Empresarial, que 

utiliza recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-

dor (FAT), se firmou como principal linha de cré-

dito. Em 2005, o Banco do Brasil manteve-se líder 

em desembolsos de recursos do FAT, com R$ 1,2 

bilhão contratados, um crescimento de 16,8% em 

relação a 2004. A quantidade de operações em 

ser ultrapassou 100 mil, com saldo acumulado de 

R$ 2,3 bilhões, incremento de 41,1% se compara-

do ao ano anterior.

Comércio Exterior 

O volume de Adiantamentos sobre Contratos de 

Câmbio (ACC) e Adiantamentos sobre Cambiais 

Entregues (ACE), contratados pelas micro e pe-

quenas empresas, totalizou US$ 127,1 milhões.

No Programa de Geração de Negócios Interna-

cionais para Micro e Pequenas Empresas (PGNI-

MPE), o BB atendeu a 1.488 empresas, prestando 

apoio essencial na primeira exportação, acompa-

nhando passo a passo a entrada destas empresas 

no mercado externo. O Programa também orienta 

os empresários sobre estratégias para conquistar 

novos mercados, preparar produtos e manter clien-

tes importadores. No período, 9.832 empresários 

receberam treinamento em comércio exterior.
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Cartões

Em 2005, o Banco do Brasil obteve faturamento 

de R$ 29,7 bilhões com cartões. Esse número, 

que representa expansão de 22,3% em relação 

ao ano anterior, manteve o Banco do Brasil na lide-

rança desse mercado em termos de faturamento, 

com participação de 17,9%.

Destaque, também, para o crescimento de 34,2% 

na quantidade de cartões de crédito emitidos, 

cuja base passou de 6,9 milhões, em 2004, para 

9,3 milhões, ao final de 2005.

No ano, foram implementados benefícios relevan-

tes para otimizar as linhas de crédito dos usuários 

de cartões, tais como:

• Limite Único: limite de crédito compartilhado por 

todos os cartões do cliente de forma automática;

• Limite Parcelado: limite específico para compras 

parceladas, que desonera o limite rotativo do cliente;

• BB Crédito Parcelado: linha de crédito específica 

para financiamento da fatura, que permite o parcela-

mento em até 24 vezes e desonera o limite do cartão;

O BB Crediário e o BB Crédito Material de Cons-

trução (modalidades de crédito disponíveis di-

retamente no ponto comercial) possibilitam aos 

clientes com limite de crédito pré-aprovado o par-

celamento de suas compras nos estabelecimen-

tos afiliados à Visanet por meio dos cartões Ouro-

card Visa ou Visa Electron. Ao final de 2005, cerca 

de 96 mil estabelecimentos possuíam convênios 

com taxas de financiamento competitivas.

No segmento de micro e pequenas empresas, a 

base de cartões empresariais, que também po-

dem ser utilizados nos mais de 40 mil terminais de 

auto-atendimento em diversas funções, superou a 

marca de 280 mil cartões emitidos.

No mercado de vales-benefício, o Banco atua por 

meio de participação na Companhia Brasileira de 

Soluções e Serviços (CBSS), disponibilizando os car-

tões BB Visa Vale Alimentação e Refeição. No ano, o 

Banco alcançou a marca de mais de 848 mil cartões 

ativos, com faturamento de R$ 576,1 milhões.
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Seguros, Previdência e Capitalização

Por meio de participações em empresas coliga-

das de seguros, previdência e capitalização, e 

com a intermediação da BB Corretora de Seguros 

e Administradora de Bens S.A., o Banco do Brasil 

manteve sua estratégia de desenvolver e expandir 

o consumo de produtos e serviços desses seg-

mentos junto a seus clientes. 

O número de participantes nos planos de previ-

dência aberta da Brasilprev – Tradicional, PGBL 

e VGBL – cresceu 11,7% em 2005, superando a 

marca de 1,6 milhão de participantes. O fatura-

mento foi de R$ 2,2 bilhões, incremento de 6,3% 

em relação a 2004. O montante das reservas su-

perou R$ 9,4 bilhões, 24,1% superior ao registra-

do em  2004. O total da carteira de investimentos 

alcançou R$ 9,7 bilhões, superando em 24,1% os 

valores apresentados em 2004.

Destaca-se o lançamento do Brasilprev Pequena 

Empresa, desenvolvido para sócios, dirigentes e 

funcionários das MPE e extensivo a seus cônju-

ges, companheiros e dependentes legais.

A carteira de seguro de automóveis da Brasil 

Veículos Cia. de Seguros alcançou R$ 735,5 

milhões em prêmios retidos no ano de 2005, 

apresentando um crescimento de 19%. A frota 

segurada cresceu 1,8% e ultrapassou 625 mil 

veículos, proporcionando à Brasil veículos a 7ª po-

sição no ranking da Superintendência de Seguros 

Privados (Susep).

Merece destaque, ainda, o lançamento do 

BB Seguro Auto Econômico, em abril. Esse produ-

to é voltado para a proteção de veículos de pas-

seio nacionais, com dez a 20 anos de fabricação. 

Ao final do período, este produto mantinha mais 

de 6 mil veículos segurados. 

A Cia. de Seguros Aliança do Brasil atingiu 

R$ 1,2 bilhão em prêmios emitidos – um crescimen-

to de 10,4% em relação ao ano anterior –, sendo 

R$ 769,2 milhões na carteira de Riscos Pessoais 

(um crescimento de 12,1%) e R$ 434,3 milhões na 

carteira de Ramos Elementares (crescimento de 

7,5%). Com mais de 2,2 milhões de vidas segura-

das, alcançou o 2º lugar no ranking da Susep em 

dezembro de 2005. Nos seguros rurais, a Aliança 

do Brasil é a maior seguradora do País, com parti-

cipação de cerca de 45,6% desse mercado.

A Brasilsaúde, atuando no ramo de seguro saú-

de, encerrou o ano com uma carteira de 84 mil 

vidas, propiciando R$ 146,5 milhões em prêmios. 

Esse valor representa um crescimento de 12% 

em relação a 2004.

Líder no mercado de capitalização pelo nono ano 

consecutivo, tanto em contribuições como em 

provisões (reserva do cliente), a Brasilcap detém 

25% de participação mercado. Em 2005, faturou 

cerca de R$ 1,7 bilhão, superando em 5,4% o va-

lor observado no ano anterior (R$ 1,6 bilhão).
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Consórcios

Em 2005, a BB Consórcios alcançou 6% de parti-

cipação no mercado, com mais de 200 mil cotas 

ativas. Destas, 40 mil são do segmento de auto-

móveis e 130 mil de eletroeletrônicos.

Com apenas um ano de vendas, a BB Consórcios 

já figura entre as primeiras colocadas no ranking 

do Bacen em todos os segmentos em que atua. 

Bancarização e Microcrédito

No âmbito do Banco do Brasil, o volume aplica-

do em microcrédito totalizou R$ 852,3 milhões em 

2005, encerrando o período com saldo de R$ 383,6 

milhões e atendendo à exigibilidade de aplicação 

dos recursos captados, conforme estabelecido 

pelo Banco Central (2% dos depósitos à vista). 

Destaque para a linha BB Crédito Pronto, respon-

sável por 96,4% do volume contratado, com cerca 

de 1,1 mil operações no ano. Essa modalidade be-

neficiou mais de 870 mil empreendedores.

Ao final de 2005, o BB registrou 941,3 mil contas 

correntes simplificadas, isentas de tarifas e CPMF, 

destinadas ao público de aposentados e pensio-

nistas que recebem até dois salários mínimos.

O Banco Popular do Brasil aprofundou seu tra-

balho de inclusão bancária do segmento de 

menor renda da sociedade brasileira. Foram re-

alizadas mais de 1,6 milhão de operações de 

crédito, encerrando o exercício com saldo de 

R$ 79,5 milhões.

Para apoiar os microempreendedores brasilei-

ros, formais ou informais, com renda anual de até 

R$ 60 mil, o Banco do Brasil assinou contrato de 

aquisição da carteira de crédito da Agência de 

Fomento do Estado de Santa Catarina (Badesc), 

sendo o primeiro no âmbito do Programa Nacional 

de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). 

Essa carteira envolve cerca de R$ 27 milhões de 

recursos aplicados. O BB está articulando novas 

parcerias com instituições voltadas para o micro-

crédito dentro do PNMPO.

Mercado de Capitais

Em fevereiro, o lançamento do BB Fundo de Inves-

timento Imobiliário marcou o ingresso do Banco 

no segmento de fundos atrelados a ativos imobi-

liários, com a distribuição de R$ 123,5 milhões a 

investidores, complementando assim a cesta de 

produtos de investimentos oferecida aos clientes 

pessoa física. 

No mercado de ações de varejo foram realizados 

165 mil negócios – sendo 99,3 mil via Internet – com 

volume financeiro total de R$ 1,4  bilhão.

Banco Popular do Brasil – R$ milhões

  Dez/04 Dez/05 Variação %

Ativos Totais 147.850 136.958 (7,4)

Depósitos Totais 22.568 85.337 278,1

Carteira de Crédito 20.011 79.496 297,3
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O auto-atendimento pela Internet alcançou  

7,9 milhões de clientes habilitados a realizar tran-

sações por meio do Portal bb.com.br. Os clientes 

pessoa física realizaram cerca de 550 milhões de 

transações por meio desse canal, 10,5% a mais 

do que em 2004. 

O Gerenciador Financeiro – Internet para pessoas 

jurídicas – encerrou o ano com a adesão de mais 

de 840 mil micro e pequenas empresas, respon-

sáveis por 574 milhões de transações. Além disso, 

o BB oferece em seu Portal o site MPE, que traz 

informações sobre produtos e serviços, oportuni-

dades de negócios, capacitação, indicadores fi-

nanceiros, notícias e artigos de interesse, além de 

informações sobre diversas parcerias. 

O Banco disponibiliza também o site Compra e 

Venda de Ações, responsável por 99 mil negócios 

na Bovespa, representando um volume financeiro 

de R$ 713,4 milhões em 2005.

No uso de soluções de mobile banking, o BB 

permaneceu líder na América Latina, confirman-

Terminais de Auto-Atendimento 

2001 2002 2003 2004 2005

33.645 
37.018 

39.015 40.191 

32.287 

Canais Varejo

As agências da rede Varejo somavam 3.772 unidades 

ao final de 2005. O atendimento prestado a cada nível 

varia de personalizado e especializado em aconse-

lhamento financeiro até o atendimento massificado, 

com direcionamento para canais automatizados de 

auto-serviço. Destaca-se, no período, a expansão dos 

pontos de atendimento voltados para os segmentos 

Private e Estilo, que totalizaram 176 unidades.

O BB tem, ainda, a maior rede própria de Ter-

minais de Auto-Atendimento da América Latina 

– 40.191 máquinas ao final do período. Essa rede 

respondeu por 2,1 bilhões de operações, o que 

representa 48,3% do total de transações realiza-

das por meio dos canais complementares. 

Norte
Agências 227

Demais 868 Nordeste
Agências 378
Demais 1.294

Centro-Oeste
Agências 378
Demais 1.294

Sul
Agências 773
Demais 2.072

Sudeste
Agências 1.437
Demais 4.006
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do sua posição de vanguarda no uso de tecnolo-

gias inovadoras e seguras para a realização de 

transações bancárias. Em 2005, 160 mil clientes 

realizaram cerca de 4 milhões de transações.

O canal de relacionamento Central de Atendimen-

to BB recebeu uma média diária de 700 mil liga-

ções, no ano de 2005. Além de prestar informa-

ções sobre produtos e serviços, registrar críticas 

ou sugestões e realizar transações financeiras, a 

Central atua com telemarketing ativo, realizando 

oferta e divulgação de produtos e serviços para 

pessoas físicas e micro e pequenas empresas. A 

Central atua, ainda, na cobrança de clientes com 

dívidas vencidas há mais de 15 dias.

Paralelamente, o Banco oferece aos seus clien-

tes uma rede complementar de correspondentes 

bancários – a rede “Aqui tem BB” –, que contava 

com 14.849 pontos de atendimento ao final do pe-

ríodo. Essa rede foi responsável pela realização 

de mais de 56,6 milhões de transações, que tota-

lizaram R$ 10,4 bilhões no ano.

A rede do Banco Popular, que ao final do período 

alcançou 5.239 pontos de atendimento – 525 pon-

tos próprios e 4.714 subestabelecidos –, viabili-

zou a realização de 21,3 milhões de transações 

de recebimento de títulos e convênios, movimen-

tando mais de R$ 661 milhões ao longo do ano. 

Do mesmo modo, foi importante canal para o re-

cebimento da Declaração Anual de Isentos (DAI), 

da Receita Federal, e o pagamento dos benefici-

ários do INSS.
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Atacado

No Atacado, o Banco do Brasil está estruturado 

para atendimento às médias e grandes empresas 

e ao segmento Corporate, conforme critério de fa-

turamento anual descrito abaixo:

Principais Produtos e Serviços

Crédito para Médias e Grandes Empresas  

e Segmento Corporate

 

A carteira de crédito para o Atacado no País atin-

giu R$ 22,7 bilhões, além de R$ 3,4 bilhões alo-

cados na carteira de agronegócios. Em relação a 

2004, o crescimento foi de 13,6%. Adicionalmen-

te, o saldo das operações de crédito desse mer-

cado no exterior somou R$  5,5 bilhões. 

Ao longo de 2005, o desembolso de crédito para 

o Atacado foi de R$ 59,5 bilhões.

O saldo das operações com linhas de capital de 

giro, incluindo operações baseadas em recebíveis, 

atingiu R$ 10,4 bilhões. O saldo das linhas de inves-

timentos somou R$ 4,9 bilhões. Um crescimento de 

24,0% e 69,8% em relação a 2004, respectivamente. 

O volume total de operações sindicalizadas com 

recursos externos somou US$ 3,2 bilhões – 17,2% 

de participação no mercado. Destacaram-se as 

operações internacionais de crédito de longo 

prazo – Stand By Liquidity Facility –, que foram 

responsáveis por US$ 195 milhões dos recursos 

aplicados pelo BB. 

Comércio Exterior 

Os clientes do Atacado são os principais toma-

dores dos produtos ACC/ACE. Ao final de 2005, o 

saldo desses produtos para esse segmento atingiu 

cerca de R$ 6 bilhões.

Nas operações de comércio exterior com recur-

sos do BNDES/Exim, o Banco mantém a liderança, 

com volume de US$ 963,8 milhões em financia-

mentos desembolsados no ano, o que representa 

um crescimento de 202% em relação ao ano ante-

rior e uma participação nesse mercado de 31%.

Previdência Complementar

A BB Previdência encerrou 2005 com um patrimô-

nio de R$ 656,8 milhões, uma evolução de 41% 

em relação a 2004. Os planos de benefícios im-

plementados passaram de 32 para 40 – evolução 

de 25% –, distribuídos em 51 patrocinadoras, seis 

instituidores e 44.672 participantes ativos.

Empresarial Corporate

Indústria De R$ 10 MM 

a R$ 90 MM 
Acima 

R$ 90 MM

Comércio De R$ 10 MM 

a R$ 150 MM

Acima  

R$ 150 MM 

Serviço De R$ 10 MM 

a R$ 150 MM

 Acima  

R$ 150 MM
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Mercado de Capitais

No mercado doméstico, o BB tem como estraté-

gia a oferta de soluções completas às empresas 

emissoras, integrando a sua atuação comercial 

aos produtos e serviços de mercado de capitais, 

a partir do conhecimento das necessidades des-

ses clientes. 

No segmento de renda fixa, o Banco do Brasil 

atuou nas operações de debêntures de Coelba, 

Telesp Par, Itaú Leasing, Cosern, Aços Villares, 

Termopernambuco, Gafisa, Copel, Telemar Par e 

Tupy, tendo sido coordenador líder destas três úl-

timas operações. As participações do BB nesse 

mercado somaram R$ 1,1 bilhão em 2005. 

Em renda variável, o BB participou das Ofertas 

Públicas de Ações da América Latina Logística 

(ALL), Submarino, Gol Linhas Aéreas Inteligentes, 

TAM Linhas Aéreas, EDP, PIBB, Nossa Caixa, Trac-

tebel e UOL. 

Ao final de 2005, a base de acionistas adminis-

trada pelo BB alcançou cerca de 3,4 milhões de 

acionistas. O Banco encerrou o ano em 3° lugar 

no total de ativos custodiados, com volume de  

R$ 180 bilhões, tendo entre seus clientes fundos 

de pensão, seguradoras, administradoras de ati-

vos e empresas Corporate.

Destaca-se ainda, no período, a atuação do Banco 

do Brasil como um dos estruturadores do Fundo 

de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) 

para Furnas Centrais Elétricas S/A, com montante 

de R$ 878 milhões.

O Banco presta, ainda, serviços de consultoria fi-

nanceira especializada, com destaque para sua 

participação no leilão de transmissão de energia 

ANEEL 001/2005, ocasião em que os consórcios 

assessorados pelo BB sagraram-se vencedores 

de dois dos lotes oferecidos.

Cartões

No segmento de cartões Corporate, que engloba 

médias e grandes empresas e entidades gover-

namentais, o incremento no faturamento foi de 

25,4%, passando de R$ 111,5 milhões, em 2004, 

para R$ 144,2 milhões, em 2005.

Grandes Negócios

O Banco do Brasil presta assessoria e oferece 

soluções para grandes grupos empresariais bra-

sileiros e investidores externos. Em 2005, o BB re-

alizou um expressivo volume de operações estru-

turadas, de mercado de capitais, de agronegócios 

e de comércio exterior, com importantes parceiros 

dos mais variados setores da economia. Algumas 

das principais operações são apresentadas.
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Petróleo e Petroquímico

US$ 10,000,000.00
Finimp

US$ 13,762,465.89
Pre-Export Finance

R$ 25.000.000,00
Crédito Agroindustrial

R$ 28.733.080,00
Finame

R$ 38.987.133,00
Finame

US$ 13,095,000.00
Pre-Export Finance

US$ 11,067,000.00
Pre-Export Finance

US$ 16,060,000.00
Pre-Export Finance

US$ 27,618,723.97
Pre-Export Finance

US$ 15,250,000.00
Pre-Export Finance

US$ 30,700,000.00
Prestação de Garantias

US$ 17,574,180.00
Pre-Export Finance

US$ 22,249,461.97
Finimp

US$ 469,722,022.62
Finimp

R$ 290.446.505,71
Capital de Giro

R$ 600.000.000,00
Paying Agency

R$ 100.000.000,00
Capital de Giro - NCE

US$ 40,000,000.00
Pre-Export Finance

US$ 13,913,667.07
Pre-Export Finance

R$ 362.004.880,60
Emissão Secundária de Ações

Corretora Consorciada 

R$ 79.989.670,17
Capital de Giro com Recursos Externos

R$ 40.000.000,00
Compror

US$ 14,988,581.26
Pre-Export Finance

US$ 9,715,634.88
Import Finance

US$ 48,700,000.00
Pre-Export Finance

US$ 48,635,214.02
Pre-Export Finance

R$ 20.000.000,00
Compror

US$ 199,200,000.00
Pre-Export Finance

US$ 10,815,342.08
Finimp Buyer´s Credit

US$ 138,261,841.61
Pre-Export Finance

R$ 21.700.000,00
Capital de Giro com Recursos Externos

US$ 10,275,000.00
Pre-Export Finance

R$ 213.000.000,00
Capital de Giro

US$ 170,000,000.00
BNDES Exim

Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos

Trading

Transportes

Têxtil Construção
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US$ 9,789,533.00
Import Finance

R$ 170.000.000,00
Capital de Giro

US$ 12,125,000.00
Pre-Export Finance

US$ 49,364,400.00
Forfait

US$ 20,827,980.96
Pre-Export Finance

US$ 285,800,000.00
Pre-Export Finance

US$ 30,286,250.30
Pre-Export Finance

Alimentos e Bebidas

R$ 65.000.000,00
Capital de Giro

R$ 1.184.702.724,00
Emissão Primária e Secundária de Ações

R$ 14.000.000,00
Project Finance

R$ 39.900.000,00
Project Finance

R$ 636.000.000,00
Assessoria Financeira do Projeto de 

Transmissão de Energia Elétrica
R$ 29.000.000,00

Project Finance

R$ 465.000.000,00
Financiamento com recursos do BNDES - 

Project Finance - Complexo Eólico de Osório

R$ 400.000.000,00
Emissão Primária de Debêntures 

Coordenador Líder

R$ 540.000.000,00
Emissão Primária de Debêntures

R$ 180.000.000,00
Project Finance

R$ 230.000.000,00
Capital de Giro

R$ 179.000.000,00
Emissão Primária de Debêntures

R$ 450.000.000,00
Emissão Primária de Debêntures

R$ 878.495.000,00
FIDC - Coordenador

US$ 32,150,000.00
Proex

R$ 876.082.551,21
Capital de Giro com Recursos Externos

R$ 92.519.236,92
Capital de Giro com Recursos Externos

R$ 150.000.000,00
Emissão de Debêntures

Coordenador Líder

R$ 70.778.642,00
Compror

R$ 72.500.092,89
Capital de Giro com Recursos Externos

US$ 540,146,467.19
Syndicated Note Purchase Facility

Mantated Lead Arranger

US$ 135,000,000.00
Pre-Export Finance

R$ 98.000.000,00
Convênio Agronegócios

US$ 98,900,000.00
Pre-Export Finance

R$ 1.000.000.000,00
Emissão Primária de Debêntures

R$ 180.000.000,00
Crédito Agroindustrial

R$ 291.859.970,00
Capital de Giro

Telecomunicações

Química

Energia Elétrica
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R$ 80.000.000,00
Empréstimo Sindicalizado de Capital de Giro

US$ 92,343,251.68
ACE

US$ 20,042,345.02
Pre-Export Finance

R$ 40.000.000,00
Projeto de Investimentos - FCO

R$ 23.100.000,00
Custeio Agronegócios

R$ 31.000.000,00
Custeio Agronegócios

R$ 20.000.000,00
BNDES Prodecoop

Arranger

US$ 138,000,000.00
Pre-Export Finance

US$ 22,174,317.58
Pre-Export Finance

US$ 66,986,000.00
Pre-Export Finance

US$ 225,671,398.19
Pre-Export Finance

US$ 30,000,000.00
Pre-Export Finance

US$ 109,719,732.49
Pre-Export Finance

US$ 24,000,000.00
BNDES Exim

R$ 55.021.200,00
BNDES Exim

R$ 200.000.000,00
Convênio Agronegócios

Bens de Capital

Papel e Celulose Revestimentos Cerâmicos

R$ 75.276.513,01
Capital de Giro

US$ 11,944,533.60
Import Finance

Logística

US$ 14,596,517.62
Pre-Export Finance

US$ 13,683,270.15
Pre-Export Finance

US$ 25,944,165.70
Pre-Export Finance

R$ 30.723.692,00
Projeto de Investimentos

US$ 11,218,847.19
Pre-Export Finance

US$ 15,098,000.00
Pre-Export Finance

R$ 44.998.434,13
Capital de Giro com Recursos Externos

US$ 20,356,733.40
Pre-Export Finance

Calçadista Mídia Ferroviário Naval Embalagens

Cooperativas

R$ 134.000.000,00
Capital de Giro com Recursos Externos

R$ 472.937.500,00
Emissão Primária e Secundária de Ações

R$ 300.000.000,00
Capital de Giro

Comércio Varejista e Atacadista

US$ 151,451,269.74
ACE

US$ 10,555,000.00
Pre-Export Finance

US$ 15,000,000.00
Pre-Export Finance

US$ 15,367,851.51
Pre-Export Finance

US$ 37,621,439.95
Pre-Export Finance

US$ 22,000,000.00
Pre-Export Finance

Máquinas e Equipamentos



Relatório Anual 2005 - Banco do Brasil    71

US$ 10,546,888.32
Pre-Export Finance

US$ 125,000,000.00
Trade Finance/Pre-Export Finance

R$ 285.000.000,00
Emissão Primária de Debêntures

US$ 14,800,000.00
Pre-Export Finance

US$ 486,067,773.52
Trade Finance

US$ 10,321,209.19
Pre-Export Finance

US$ 10,039,281.50
Import Finance

US$ 11,150,000.00
Pre-Export Finance

US$ 55,790,743.85
Short Term Trade Finance

US$ 300,000,000.00
Standby Facility

US$ 250,000,000.00
Standby Facility

Arranger

US$ 108,485,655.66
Pre-Export Finance

US$ 590,000,000.00
Short Term Trade Finance

US$ 10,580,000.00
Pre-Export Finance

US$ 27,000,000.00
Pre-Export Finance

Pre-Export Finance

US$ 25,085,020.30
Pre-Export Finance

US$ 44,127,154.71
Pre-Export Finance

US$ 10,230,000.00
Pre-Export Finance

US$ 18,260,305.05
Pre-Export Finance

US$ 283,061,453.50
Short Term Trade Finance

US$ 11,800,000.00
Pre-Export Finance

US$ 36,000,000.00
Pre-Export Finance

US$ 18,476,386.96
Import Finance

US$ 50,000,000.00
Pre-Export Finance

US$ 195,110,876.33
Pre-Export Finance

US$ 51,708,510.00
Pre-Export Finance

US$ 12,350,000.00
Pre-Export Finance

US$ 58,830,000.00
Pre-Export Finance

US$ 10,586,190.68
Pre-Export Finance

US$ 83,895,793.07
Short Term Trade Finance

Participações

R$ 112.310.000,00
Emissão de Debêntures

Project Finance BNDES Exim

US$ 130,145,016.46
Pre-Export Finance

Export Finance

US$ 101,580,000.00
Pre-Export Finance

US$ 300,000,000.00
Senior Unsecured Revolving Credit Facility 

Arranger

US$ 29,085,275.69
Pre-Export Finance

US$ 208,400,000.00
BNDES Exim

US$ 26,015,530.00
Pre-Export Finance

US$ 90,100,000.00
FX Transactions

R$ 2.285.867.927,46
Emissão Secundária de Ações - PIBB

Mineração e Siderurgia

Automotivo

Incorporação
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US$ 29,801,893.00
Pre-Export Finance

US$ 26,200,000.00
Pre-Export Finance

US$ 14,420,000.00
Pre-Export Finance

US$ 16,489,662.57
Pre-Export Finance

US$ 19,325,977.89
Pre-Export Finance

R$ 249.000.000,00
Convênio Agronegócios

US$ 20,595,000.00
Pre-Export Finance

US$ 35,860,000.00
Pre-Export Finance

R$ 20.000.000,00
BNDES Prodecoop

US$ 35,788,000.00
Pre-Export Finance

US$ 15,000,000.00
Pre-Export Finance

US$ 55,800,000.00
Import Finance

US$ 17,034,739.56
Pre-Export Finance

US$ 24,430,830.00
Pre-Export Finance

US$ 14,040,000.00
Pre-Export Finance

US$ 38,002,457.10
Pre-Export Finance

R$ 22.000.000,00
Finimp

US$ 401,704,598.74
Pre-Export Finance

US$ 74,000,000.00
Pre-Export Finance

US$ 50,000,000.00
Pre-Export Finance

US$ 28,779,383.73
Pre-Export Finance

R$ 43.000.000,00
Finimp

US$ 17,544,400.00
Pre-Export Finance

US$ 10,800,000.00
Pre-Export Finance

US$ 16,250,000.00
Pre-Export Finance

US$ 33,461,594.00
Pre-Export Finance

US$ 47,168,000.00
Pre-Export Finance

US$ 22,717,000.00
Pre-Export Finance

US$ 25,642,252.00
Pre-Export Finance

US$ 22,850,000.00
Pre-Export Finance

US$ 20,350,000.00
Pre-Export Finance

US$ 23,250,000.00
Pre-Export Finance

US$ 70,800,000.00
Pre-Export Finance

US$ 439,523,879.06
Export Flow Foreign Exchange

US$ 97,360,158.48
Pre-Export Finance

R$ 370.000.000,00
Convênio Agronegócios

US$ 26,662,000.00
Pre-Export Finance

US$ 108,632,000.00
Pre-Export Finance

Agronegócios

US$ 10,000,000.00
Pre-Export Finance

R$ 27.890.500,00
Capital de Giro Exportação

Higiene Pessoal e Cosméticos

R$ 12.434.000.000,00
Vendor

Volume Desembolsado

R$ 22.611.000.000,00
Desconto de Cheques 

Volume Desembolsado

R$ 30.828.000.000,00
Desconto de Títulos

Volume Desembolsado

R$ 130.000.000,00
BB Fundo de Investimento Imobiliário

US$ 11,878,002,000.00
ACC/ACE

Volume Desembolsado 

US$ 34,212,766,000.00
Câmbio Exportação

Volume Desembolsado 

BB
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Canais Atacado

Nesse mercado, o Banco encerrou o exercício 

com 86 pontos de atendimento – 68 Agências Em-

presariais e 18 Agências Corporate –, cobrindo 

todas as regiões do País.

O Gerenciador Financeiro – Internet para pessoas 

jurídicas – encerrou o ano com a adesão de mais 

de 26 mil empresas do segmento Atacado, res-

ponsáveis por 132 milhões de transações.

Governo

No relacionamento com o Governo Federal e Go-

vernos Estaduais e Municipais, o Banco do Brasil 

apresenta-se como um dos principais parceiros 

na implementação de políticas, programas e pro-

jetos voltados para o desenvolvimento regional e 

nacional. Além disso, tem desenvolvido soluções 

que procuram atender às necessidades específi-

cas do Setor Público e toda a cadeia do segmen-

to, auxiliando não só o dia a dia do administrador 

público, mas também o de seus servidores, forne-

cedores e demais cidadãos.

No caso específico do pagamento de salários de 

servidores públicos, o Banco do Brasil, para manter 

a sua posição de liderança, realinhou sua estraté-

gia aproximando-a das práticas de mercado e das 

expectativas de seus clientes. Este novo posicio-

namento possibilitou, dentre outros, a conquista da 

condição de agente financeiro exclusivo da Prefei-

tura de Belo Horizonte e a ampliação dos negócios 

com o Governo do Paraná, além da manutenção 

da condição de agente financeiro oficial dos Esta-

dos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Norte
Ag. Empresariais  2
Ag. Corporate  0
Total  2 Nordeste

Ag. Empresariais  7
Ag. Corporate  1
Total  8

Centro-Oeste
Ag. Empresariais  4
Ag. Corporate  1
Total  5

Sul
Ag. Empresariais  18
Ag. Corporate  4
Total  22 Sudeste

Ag. Empresariais  37
Ag. Corporate  12
Total  49
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Principais Produtos e Serviços

Cartões

Especificamente para o Setor Público, nas esfe-

ras federal, estadual e municipal, o Banco dis-

ponibiliza cartões de pagamento para despesas 

em viagens e pequenas compras de bens e ser-

viços. No ano, por meio do Cartão de Pagamento 

do Governo Federal, foram movimentados R$ 23 

milhões pelos cerca de 7,3 mil servidores auto-

rizados. Por meio dos Cartões Corporativos de 

Estados e Municípios, no mesmo período, foram 

movimentados R$ 32 milhões pelos cerca de 

18 mil servidores autorizados.

Licitações-e

Maior sistema de compras eletrônicas utilizado 

pelo Setor Público, o Licitações-e aumento signi-

ficativamente o volume de transações em 2005, 

viabilizando economia de tempo e de recursos 

financeiros para seus usuários. O quadro abaixo 

apresenta a evolução do Licitações-e em 2005 em 

comparação com o ano anterior:

Arrecadação

No ano de 2005, o Banco arrecadou cerca de 

13,2 milhões de Guias da Previdência Social 

(GPS), no valor total de R$ 32,3 bilhões. Estas cor-

respondem a 30,8% do volume total arrecadado 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

No âmbito da Secretaria da Receita Federal, fo-

ram recolhidas 20,2 milhões de guias, que totali-

zaram R$ 97,5 bilhões, quase 28,3% do valor total 

arrecadado. 

O BB também é líder na arrecadação de tributos 

estaduais e municipais, onde detém, respectiva-

mente, 36% e 25% do mercado. No ano, foram 

arrecadados por intermédio do BB cerca de 53,8 

milhões de guias, no valor total de R$ 73,5 bilhões.

Pagamento de Benefícios do INSS

O Banco do Brasil é o maior agente pagador de 

benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). Mensalmente, cerca de 5,8 milhões de be-

nefícios são pagos por intermédio do BB. Em 2005, 

estes pagamentos totalizaram R$ 31,1 bilhões.

2004 2005 Evolução % 

Quantidade - mil 7,4 18,0 143,2

Volume -  

R$ bilhões  1,1 3,1 181,8

Compradores 1.105 1.520 37,6

Fornecedores 43.695 63.414 45,1

Licitações
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Norte
Agências  7

Nordeste
Agências  11

Centro-Oeste
Agências  5

Sudeste
Agências  8

Sul
Agências  5

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)

O Banco do Brasil oferece soluções em serviços 

previdenciários para os Regimes Próprios de Pre-

vidência Social (RPPS) de Estados e Municípios.

Os RPPS são instituídos por entes públicos e ope-

racionalizados por institutos de previdência ou 

fundos previdenciários para os servidores públi-

cos titulares de cargos efetivos.

O ano de 2005 foi encerrado com 124 contra-

tos, 232.795 servidores ativos, 27.540 inativos e 

11.069 pensionistas e um patrimônio de R$ 787,8 

milhões. Como destaque, registra-se o contra-

to fechado com o Governo do Estado de Mato 

Grosso, com expectativa de atender a mais de 

47 mil servidores ativos, 12,5 mil inativos e mais 

de 5 mil pensionistas.

Canais Governo

O mercado Governo encerrou o exercício com 36 

agências, responsáveis por atender aos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, nas respectivas 

esferas federal, estadual e municipal. 

Por meio do Auto-atendimento Setor Público –  

Internet para o mercado Governo – foram realiza-

das 34,1 milhões de transações, um incremento 

de 28,5% em relação ao ano de 2004.
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Ao final de junho, o Banco anunciou o lançamen-

to da corretora BB Securities Nova York. O Banco, 

presente naquela cidade desde 1969, além de con-

tinuar a oferecer operações estruturadas e de co-

mércio exterior, passará a atender a empresas bra-

sileiras no mercado de capitais norte-americano.

EUA 

México

Panamá 

Ilhas Cayman 

Venezuela 

Peru 

Chile

Argentina 

Paraguai 

Bolívia

Rede de Distribuição Internacional

Exterior

No exterior, a atuação do BB está voltada para a cap-

tação de recursos e para a promoção e viabilização 

de negócios com o Brasil, mediante apoio às empre-

sas brasileiras na realização de operações de co-

mércio exterior e na conquista de novos mercados. 

Além disso, o BB presta atendimento a brasilei-

ros residentes em outros países. Em Portugal e 

no Japão, a atuação do Banco está direcionada 

para a área de Varejo, com o objetivo de apoiar 

e ampliar negócios com a comunidade brasilei-

ra naqueles países e também de aumentar a sua 

base de clientes. Em Miami e Paris, o BB prioriza 

o segmento Private, oferecendo opções de inves-

timento de acordo com o perfil dos clientes. 

O Banco encerrou o período com a maior rede 

externa de atendimento entre os bancos brasilei-

ros. Presente em 21 países, essa rede responde 

por negócios em todo o mundo, contando com 

17 agências, oito subagências, oito unidades de 

negócios e escritórios de representação, além de 

cinco subsidiárias. 

O Banco obteve, ainda, autorização do Banco Central 

para abrir dois novos escritórios de representação, 

um em Seul, na Coréia do Sul, e outro em Dubai, 

nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, o BB en-

cerrou 2005 com uma rede de bancos correspon-

dentes formada por 1.472 instituições financeiras, 

em 147 países. 
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EUA 

México

Panamá 

Ilhas Cayman 

Venezuela 

Peru 

Chile

Angola

Portugal 

França 

Reino 
Unido

Espanha

Holanda
Alemanha

Itália

Emirados
Árabes

China
Japão 

Coréia do Sul 

Áustria

Argentina 

Paraguai 

Bolívia

ç

Rede de Distribuição Internacional
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Era de Turbulências e Cultura

tavam a ânsia por liberdade e a luta ideológica 

que se desenvolvia em todo o mundo. Assim, 

ocorreram a Revolução Constitucionalista de 

São Paulo, em 1932; a Intentona Comunista, 

em 1935; a decretação do Estado Novo, em 

1937; e o Golpe Integralista, em 1938. 

No entanto, esses eventos não impediram 

acontecimentos importantes na área cultural. 

Nomes como Gilberto Freire, Jorge Amado, 

José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Gracilia-

no Ramos e outros publicaram suas primeiras 

obras naqueles anos, assim como Villa-Lo-

bos divulgou suas “Bachianas I”, em 1932. O 

Ministério da Educação, ao redor do qual se 

agregara uma plêiade de artistas e intelectu-

ais, desenvolveu projetos na área da arquite-

tura moderna, como sua notável sede no Rio 

de Janeiro, e criou um sistema de proteção e 

tombamento do patrimônio histórico e artísti-

co da nação.

Na década, as ações do Banco do Brasil os-

cilaram entre 330 e 470 mil réis, fechando em 

1939 a 460 mil réis, com expressiva trajetória 

no período, dadas as condições das econo-

mias brasileira e mundial.

A bolha especulativa que estourou em outu-

bro de 1929, em Nova York, deixou dramáti-

cas seqüelas na economia global pelos anos 

subseqüentes. O mundo entrava na Grande 

Depressão, com redução drástica nos fluxos 

comerciais, queda no preço de valores e mer-

cadorias, falências, desemprego e demais 

mazelas típicas dos períodos recessivos.

Simultaneamente, consolidava-se em toda a 

Europa o espectro do nazifascismo, que se 

pretendia a solução universal, capaz de impor 

ordem às conturbações políticas e prosperi-

dade às economias debilitadas. A tentativa 

de impingir suas convicções e expansionis-

mo redundou, em setembro de 1939, na eclo-

são da Segunda Guerra Mundial.

Em meio às dificuldades econômicas, cau-

sadas pela queda nos preços internacionais 

do café, os anos 1930 começaram com uma 

revolução que alteraria profundamente a face 

do Brasil. Getúlio Vargas chegava ao poder 

e sobre ele pairaria, autoritária ou democrati-

camente, por cerca de um quarto de século. 

Naquela década, sua Presidência seria sacu-

dida por uma série de turbulências, que retra-
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Ao final de 2005, a BB DTVM administrava 

R$ 153,5 bilhões de recursos de terceiros, com 

um crescimento de 23,8% em relação a 2004. 

Esse resultado representa 20,2% de participação 

no mercado brasileiro e consolidou a liderança da 

BB DTVM como a maior administradora de recur-

sos de terceiros da América Latina há 11 anos 

consecutivos. 

Em agosto, a BB DTVM teve 17 fundos premiados 

pelo Guia Exame 2005. Foram cinco fundos pre-

miados na categoria cinco estrelas: três de Renda 

Fixa, um Cambial e um de Curto Prazo. Doze re-

ceberam quatro estrelas: seis na categoria Renda 

Fixa, três em Cambiais, dois na modalidade Multi-

mercado e um em Ações.

O Guia Exame acompanhou cerca de 800 fundos 

de investimentos do mercado, e as classificações 

dadas aos fundos indicam gestão de excelência, 

ou seja, uma gestão que possibilita maior ganho e 

menor risco para o investidor.

Em dezembro, o Banco foi pioneiro ao oferecer o 

1º fundo de investimento do mercado referencia-

do pelo novo índice da Bovespa, o Índice de Sus-

tentabilidade Empresarial (ISE).

A BB DTVM possui fundos para diferentes tipos 

de clientes, com recursos administrados confor-

me tabela abaixo:

Recursos Administrados por Segmento – R$ milhões

  Dez/04 Dez/05 Variação % 

Varejo 35.730 47.916 34,1

Atacado  13.316 13.638 2,4

Governo 9.923 20.905 110,7

Investidor    

Institucional 55.863 62.952 12,7

Investidor   

Estrangeiro 9.031 8.056 (10,8)

Outros 159 41 (74,2)

Total 124.021 153.508 23,8

Administração de Recursos de Terceiros
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Carteira Rural por Região – %

Agronegócios

Como o maior financiador do agronegócio brasi-

leiro, o Banco do Brasil atinge todos os segmentos 

deste mercado, do pequeno produtor às grandes 

empresas agroindustriais. A fim de ampliar e forta-

lecer a liderança nesse setor, o Banco incrementa 

a geração de valor às partes interessadas, propor-

cionando volume de recursos, taxas e prazos com-

patíveis com as necessidades de cada segmento.

O crescimento da carteira de crédito de agrone-

gócios do BB em 2005 foi de 18,9%, encerrando o 

período com saldo de R$ 35,7 bilhões. A carteira 

de crédito do agronegócio do Banco é a primeira 

no ranking das instituições financeiras integrantes 

do Sistema Nacional do Crédito Rural (SNCR), 

com participação de 55,5%. 

O BB também é líder no repasse de recursos do 

Finame/BNDES Rural e do Programa Nacional 

para a Agricultura Familiar (Pronaf), na compra e 

no aval de Cédula de Produto Rural (CPR) e em 

seguros de preços. 

No exercício de 2005, o Banco destinou R$ 25,3 

bilhões ao setor rural. Os recursos contratados 

foram distribuídos em investimento, custeio e co-

mercialização para agricultura empresarial e tam-

bém familiar.

Num período marcado por adversidades para o 

segmento – problemas climáticos em algumas re-

giões, baixa cotação no preço das commodities e 

valorização do real frente ao dólar –, que implica-

ram em redução de renda dos produtores rurais, 

o Banco do Brasil manteve a parceria com o agro-

negócio brasileiro. O setor foi apoiado por meio de 

prorrogações de dívidas, no valor de R$ 2,7 bilhões, 

de acordo com as normas do crédito rural e Reso-

lução CMN 3.314/2005.

A atuação do Banco no agronegócio estende-se 

ao longo de toda a cadeia produtiva desse seg-

mento. Somam-se aos produtores rurais e coo-

perativas, os demais agentes do agronegócio 

(fabricantes e revendedores de máquinas, imple-

mentos agrícolas, fertilizantes e outros insumos, 

agroindústrias, exportadores etc). Além disso, 

programas como o BB Convir e BB Agro, instru-

Norte 32,0

Nordeste 6,5

Centro-Oeste 27,5

Sudeste 21,9
Sul 41,5
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mentos de parceria com empresas do setor, têm 

como função alavancar negócios e reduzir risco. 

Além da experiência em operar com o setor, o 

Banco possui estrutura e mecanismos que con-

ferem vantagem competitiva no atendimento do 

agronegócio:

• Vasta e disseminada rede de dependências que 

trabalham com agronegócio;

• Sistema de assessoramento técnico composto 

por mais de 270 profissionais das áreas de agro-

nomia, veterinária e zootecnia;

• Sistema informatizado de aferição de risco dos 

empreendimentos agrícolas (RTA), que leva em 

consideração variáveis como tecnologia empre-

gada, produtividade, mercado etc., e que é com-

posto por mais de 100 mil planilhas regionais de 

produção;

• Carteira de produtores rurais com baixa rotati-

vidade, propiciando ao Banco profundo conheci-

mento destes clientes;

• Fontes específicas de recursos provenientes da 

caderneta de poupança e de diversos fundos e 

programas como FCO Rural e Funcafé.

Principais Produtos e Serviços

Integração Rural

Desde 2005, está disponível o novo modelo de ne-

gócios para condução de operações de crédito 

para investimento, amparadas em Convênios de 

Integração (BB Convir), que totalizaram cerca de 

R$ 1,4 bilhão ao final de 2005. A nova sistemática 

objetiva a otimização do processo negocial e ope-

racional, maior rapidez no atendimento aos inte-

grados, tornando o Banco mais competitivo frente 

à concorrência. 

CPR

O volume de negócios do BB com Cédulas de 

Produto Rural (CPR) alcançou R$ 4,5 bilhões  em 

2005, tendo sido realizadas mais de 60 mil opera-

ções com produtores e cooperativas.

Investimentos

O apoio do Banco do Brasil aos investimentos na 

agropecuária alcançou volume de R$ 4,1 bilhões 

em 2005. Somente nas operações com recursos 

repassados pelo BNDES/Finame, houve desem-

bolso de R$ 1,1 bilhão, garantindo a manuten-

ção do BB como líder entre os agentes creden-

ciados, no repasse de recursos à agropecuária 

(Moderfrota, Moderinfra, Moderagro, Prodeagro,  

Prodefruta, Propflora e linha especial da Finame).

As linhas do FCO Rural tiveram incremento de re-

cursos da ordem de 30%, alcançando no ano a 

cifra de R$ 1 bilhão.
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Operações Estruturadas – Projeto

Agribusiness

O Projeto Agribusiness conta com estruturas ne-

gociais que envolvem produtos e serviços como 

CPR, Pré-Pagamento, ACC e ACE, Mercados Fu-

turos e de Opções. Em 2005, o Projeto foi aprimo-

rado a fim de envolver toda a cadeia do agronegó-

cio, tornar mais rentáveis as operações e reduzir 

o risco e o impacto no limite de crédito dos inter-

venientes. A utilização dessas estruturas possibi-

litou ao Banco intensificar a sua participação na 

cadeia do agronegócio, com um incremento de 

R$ 1 bilhão em convênios firmados e negócios 

efetivamente realizados.

Agricultura Familiar

Por meio do Programa Nacional de Agricultura Fa-

miliar (Pronaf) foram disponibilizados R$ 4,6 bilhões, 

representando um crescimento de 25,3% em rela-

ção ao ano anterior. Mais de 1 milhão de mini e pe-

quenos produtores se beneficiaram destes créditos.

Os financiamentos destinados a investimentos al-

cançaram R$ 1,5 bilhão em novos recursos para 

as atividades desenvolvidas pelos agricultores fa-

miliares, representando um crescimento de 25% 

em relação ao ano de 2004.

BB Armazenagem

Em 2005, o Banco do Brasil contratou R$ 299 mi-

lhões em operações do Programa de Investimento 

em Sistemas de Armazenagem – BB Armazena-

gem. Esse valor corresponde a um volume de ar-

mazenagem estática da ordem de 3,2 milhões de 

toneladas, superando a meta de 2,5 milhões de 

toneladas estipulada para 2005. 

BB Florestal

Em 2005, por meio do Programa BB Florestal, 

o Banco do Brasil aplicou R$ 135,4 milhões em 

operações para financiar a produção de madeira 

reflorestada. Do valor contratado, 73% foram apli-

cados em comercialização; 24% em investimento; 

e 3% em custeio.

Agronegócios-e

Em 2005, o Balcão de Agronegócios realizou, 

aproximadamente, R$ 2,1 bilhões em volume de 

negócios. Os itens mais negociados foram: insu-

mos, com 72,8%; CPR, com 16,9%; máquinas/im-

plementos, com 2,5%; e animais vivos, com 1,8%. 

No total, foram realizadas 76.904 transações.

Mercados Futuros e de Opções

O Banco do Brasil vem trabalhando fortemente 

na comercialização de derivativos agropecuários 

como instrumentos de proteção de preços (hedge) 
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para os agentes do agronegócio e de mitigação 

de risco das carteiras rural e agroindustrial do 

Banco. As operações de contratos futuros e de 

opções que propiciaram a proteção de preço 

de commodities agropecuárias, cursadas por in-

termédio do BB, atingiram 12.145 contratos em 

2005, registrando um crescimento de 21% em 

relação a 2004.

BB Revenda Conveniada

Em 2005, o Banco do Brasil lançou modalidade 

de convênio que estabelece parceria com empre-

sas que fabricam e/ou comercializam máquinas, 

equipamentos, implementos e insumos agropecu-

ários. Trata-se do BB Revenda Conveniada, que 

tem como finalidade criar mecanismos facilitado-

res para o atendimento aos clientes, semelhante 

ao que ocorre nos financiamentos realizados pe-

los bancos de montadoras. Um dos diferenciais 

desse convênio é o acompanhamento online das 

operações nos seus vários estágios de análise, 

tanto pela empresa quanto pelo cliente, por meio 

do site www.agronegocios-e.com.br

Comércio Exterior 

O crescimento da economia mundial em 2005 – 

estimado em 4,3% – proporcionou maior demanda 

por bens, além do aumento dos preços internacio-

nais de commodities. Estes fatores compensaram 

o efeito negativo do câmbio nas exportações do 

Brasil e ajudaram o bom desempenho do comér-

cio exterior brasileiro, em especial, das exporta-

ções, que tiveram suas estimativas elevadas algu-

mas vezes durante o ano.

Seguindo a tendência, o Banco do Brasil também 

superou marcas históricas e se manteve na lide-

rança como financiador e apoiador do comércio 

exterior brasileiro.

• Líder em câmbio exportação, com 27,0% de 

participação no mercado;

• Líder em financiamento à exportação (ACC/

ACE), com 35,3% de participação no mercado;
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• Líder em câmbio importação, com 22,3% de 

participação no mercado;

• Pioneiro em operações de exportação pela  

Internet: US$ 2,2 bilhões.

O Banco do Brasil exerce um papel de grande 

relevância para a expansão do comércio exterior 

brasileiro, participando ativamente dos esforços 

governamentais e empresariais para aumentar as 

trocas comerciais com outros países, diversificar 

a pauta de produtos e ampliar a base exporta-

dora. Este é, portanto, um dos negócios mais es-

tratégicos para o BB. Das 19,4 mil empresas ex-

portadoras de 2005, cerca de 85% têm alguma 

relação com o Banco do Brasil.

Principais Produtos e Serviços

ACC/ACE

Os principais produtos da carteira de crédito para 

o comércio exterior são o Adiantamento sobre 

Contrato de Câmbio (ACC) e o Adiantamento sobre 

Cambiais Entregues (ACE), que atingiram volume 

contratado de US$ 11,9 bilhões em 2005, compa-

rado a US$ 9 bilhões em 2004, um crescimento de 

31,7%. Essas operações somaram mais de 32 mil 

contratos, representando 35,3% do mercado.

Câmbio Exportação

O Banco também manteve a liderança do merca-

do de câmbio exportação no País, com partici-

pação de 27,0% do total contratado.

ACC/ACE

2001 2002 2003 2004 2005

21.781 23.415

27.779
30.370 

32.126

5,3
5,5

7,6
9,0

11,9

Volume contratado – US$ bilhões

Número de contratatos 

Câmbio Exportação

20,0

14,1

21,6

25,9 

2001 2002 2003 2004 2005

34,2
23,1

28,9
27,1 27,0

Participação de mercado – %Volume contratado – US$ bilhões

11,8

BNDES – Exim

De acordo com dados do Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e Social (BNDES), os 

desembolsos do Banco do Brasil nesta linha de fi-

nanciamento alcançaram saldo de R$ 2,8 bilhões, 

com 46 operações. 
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No ano, o Banco lidera com volume de US$ 963,8 

milhões em financiamentos desembolsados, o 

que representa um crescimento de 202% em re-

lação ao ano anterior e uma participação de 31% 

nesse mercado.

Financiamento às Importações – Finimp

A operações de Finimp somaram US$ 1,8 bilhão 

em 2005. Esse número representa uma variação 

positiva de 100,4%, comparando-se com o mes-

mo período de 2004. Esse êxito foi fruto da implan-

tação de melhorias que agilizaram o processo de 

cotação das operações de Finimp, permitindo que 

passasse a ser feita por telefone, como já aconte-

cia com as operações de ACC/ACE.

Câmbio Importação

O BB diminuiu sua participação no mercado de 

câmbio importação de 23,8% em 2004 para 22,3% 

em 2005, mas continuou como líder no segmento, 

com US$ 15,9 bilhões contratados.

Canais Comércio Exterior

O Banco do Brasil atua no segmento de Comér-

cio Exterior apoiando clientes de todo e qualquer 

porte em operações de exportação e importação. 

A fim de garantir assessoria técnico-negocial às 

redes Atacado, Varejo e Governo, incluindo treina-

mento, o BB disponibiliza 18 gerências regionais 

de apoio ao comércio exterior. Essas gerências 

atuam como órgão de apoio negocial na identi-

ficação de oportunidades, na assessoria técnica 

especializada e no processamento centralizado 

dos serviços de câmbio e comércio exterior.

Sala de Negócios Internacionais

Ambiente virtual de relacionamento com pessoas 

físicas e jurídicas no Brasil e no exterior, relativa-

mente aos seus negócios internacionais. É um ca-

nal de distribuição online de informações, produtos 

e serviços de câmbio e comércio exterior que o BB 

oferece no Portal bb.com.br.

Câmbio Importação
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Balcão de Comércio Exterior

O Balcão de Comércio Exterior é uma solução dis-

ponibilizada pelo Banco do Brasil para empresas 

de qualquer porte que atuem no mercado interna-

cional. Trata-se de um canal eletrônico onde as em-

presas podem cursar todo o processo de exporta-

ção, desde sua promoção comercial, por meio de 

vitrines e catálogos eletrônicos, até o recebimento 

do pagamento das vendas. As exportações são 

realizadas com base na legislação do câmbio sim-

plificado com limite de US$ 20 mil por operação.

Em 2005, foi observado crescimento em todos os 

indicadores do Balcão, com destaque para o vo-

lume de operações que atingiu US$ 5,8 milhões, 

valor 159% superior ao de 2004.

ACC/ACE + Câmbio Pronto Online

As operações de financiamento à exportação 

na modalidade ACC/ACE Automático e Câmbio 

Pronto Online, disponíveis na Sala de Negócios 

Internacionais, acumularam um volume de 

US$ 2,3 bilhões, com 91.228 operações de ja-

neiro a dezembro de 2005. Com isso, o Banco 

do Brasil bateu mais um recorde, quebrando a 

barreira de US$ 2,0 bilhões em operações de 

câmbio exportação realizadas pela Internet.

Assinatura Digital

O Banco do Brasil lançou, em outubro de 2005,  a 

Assinatura Digital a fim de oferecer maior agilidade 

e redução de custos no processo de contratação 

de câmbio. Os clientes rapidamente absorveram 

o novo serviço e nos últimos meses do ano foram 

assinados 100 contratos com nove empresas, que 

representaram um volume de US$ 34,2 milhões.

Em relação às exportações, o BB  é o único banco 

no País a oferecer a contratação de câmbio 100% 

automática pela Internet. Em contratações fora da 

Internet (pela mesa de câmbio), é possível tam-

bém utilizar a Assinatura Digital.
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Na primeira metade dos anos 1940, o mundo 

estava novamente em guerra. As ocupações, 

os bombardeios, os afundamentos de navios 

e demais hostilidades bélicas ocuparam as 

atenções de todo o planeta. A partir de 1944, 

o esforço e a reação dos aliados resultaram 

na derrocada final do Eixo, em meados de 

1945. Paralelamente, nascia a ONU, que tra-

zia em seu bojo a esperança de uma nova 

ordem mundial. 

Mas a vitória, tão ansiada, seria apenas o 

marco inicial de um tenso período nas rela-

ções internacionais – que viria a ser conheci-

do como Guerra Fria – em que os vencedores 

se cindiram em dois grandes blocos. Funda-

dos em posições ideológicas antagônicas, 

eles iriam produzir, nas décadas seguintes, 

uma corrida armamentista crescente e o es-

pocar de conflitos localizados, que refletiam 

o clima de confronto existente.

O retorno das tropas brasileiras da Itália im-

plicou numa conseqüência inevitável: a rede-

mocratização. Ela se consolidou com a depo-

sição de Getúlio Vargas e com a promulgação 

de uma nova Constituição, de corte liberal, 

em 1946. Resultante de negociações políti-

cas para nosso ingresso na guerra, iniciava 

seu funcionamento, em 1945, a Usina Side-

rúrgica de Volta Redonda, que iria garantir o 

suprimento interno do aço, demanda vital da 

industrialização brasileira. No fim da década, 

iniciaram-se as exibições de uma novidade 

que iria dominar o País e alterar profunda-

mente o comportamento da população pelo 

restante do século: a televisão. 

Em 1943, entrara em vigor uma nova moeda, 

o cruzeiro, que substituiu o velho mil-réis, 

participante de nossa história desde o des-

cobrimento. Ao se findarem os anos 40, o 

Banco do Brasil já contava com 11.000 fun-

cionários espalhados por todo o País.

O capital permanecia o mesmo, desde 

1921, mas sua expressão se modificara com 

a nova unidade monetária, passando de 100 

mil contos de réis para 100 milhões de cru-

zeiros. No entanto, o patrimônio líquido dos 

acionistas era substancialmente mais ele-

vado, atingindo praticamente 3 bilhões de 

cruzeiros. O que significa que cada ação 

de valor nominal de 200 cruzeiros possuía 

reservas de 30 vezes isso, elevando sua es-

timativa contábil a 6 mil cruzeiros.

Democracia e Progresso
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Desde a operação de capitalização do 

Banco, na década de 90, tive o privilégio 

de acompanhar de perto uma revolução na 

gestão do BB: a busca da excelência em to-

dos os níveis da Empresa. Foco no cliente, 

transparência, produtividade, resultados e 

satisfação do acionista se transformaram 

em metas permanentes. Velocidade, tec-

nologia de ponta, treinamento contínuo e 

boas práticas de Governança Corporativa 

foram incorporados à cultura organizacio-

nal da Empresa.

 

Como conseqüência, temos hoje um  

Banco do Brasil cada vez mais forte e sa-

dio para clientes, lucrativo para acionistas 

e atraente para investidores brasileiros e 

estrangeiros.

Líder em vários setores, o BB vem se 

consolidando como um grande banco de 

negócios sem perder o foco na atuação 

social e nem deixar de cumprir o seu pa-

pel de carro-chefe no desenvolvimento do 

País. Assim, constrói diariamente sua mis-

são: a de ser o melhor Banco do Brasil.

Rita Mundim

Analista de Investimento
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O compromisso do Banco do Brasil com relação 

à sociedade é reforçado pela atuação da Empre-

sa enquanto apoiadora de políticas públicas. Esta 

visão tem como eixo o estabelecimento de metas 

empresariais compatíveis com o apoio ao desen-

volvimento sustentável do País, auxiliando na pro-

moção de seu crescimento econômico e social, 

zelando por recursos ambientais e culturais para 

gerações futuras, respeitando a diversidade e pro-

movendo a redução das desigualdades sociais.

Responsabilidade socioambiental

Atuar como indutor de desenvolvimento em bases sustentáveis.

Principal banco repassador de recursos

Metas 2005 Desempenho
1º lugar no ranking de bancos 2º lugar, com

repassador de recursos do BNDES R$ 4,1 bilhões

1,1 milhão de contratos de agronegócios  1,1 milhão de contratos

com clientes de baixa renda (Safra 2004/2005)

50% de agências habilitadas 

a atuar com foco em DRS*  36,9%

* Desenvolvimento Regional Sustentável.

Perspectiva Sociedade
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Para orientar a sua atuação como empresa social e 

ambientalmente responsável, o Banco do Brasil assu-

miu formal e publicamente diversos compromissos.

Carta de Princípios de

Responsabilidade Socioambiental

01. Atuar em consonância com Valores Universais, 

tais como: Direitos Humanos, Princípios e Direitos 

Fundamentais do Trabalho, Princípios sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento.

02. Reconhecer que todos os seres são interliga-

dos e toda forma de vida é importante.

03. Repelir preconceitos e discriminações de gê-

nero, orientação sexual, etnia, raça, credo ou de 

qualquer espécie.

04. Fortalecer a visão da Responsabilidade So-

cioambiental como investimento permanente e 

necessário para o futuro da humanidade.

05. 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 Socioam-

biental à altura da Corporação e dos desafios do 

Brasil contemporâneo.

06. Ter a transparência, a ética e o respeito ao 

Compromissos Socioambientais do Banco do Brasil

meio ambiente como balizadores das práticas  

administrativas e negociais da Empresa.

07. Pautar relacionamentos com terceiros a partir 

de critérios que observem os princípios de res-

ponsabilidade socioambiental e promovam o de-

senvolvimento econômico e social.

08. Estimular, difundir e implementar práticas de 

desenvolvimento sustentável. 

09. Enxergar clientes e potenciais clientes, antes 

de tudo, como cidadãos.

10. Estabelecer e difundir boas práticas de Go-

vernança Corporativa, preservando os compro-

missos com acionistas e investidores.

11. Contribuir para que o potencial intelectual, 

profissional, artístico, ético e espiritual dos funcio-

nários e colaboradores possa ser aproveitado, em 

sua plenitude, pela sociedade.

12. Fundamentar o relacionamento com os funcio-

nários 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 

deficiência.
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 Pacto Global

O desenvolvimento do programa Agenda 21 do  

Banco do Brasil e a incorporação nesta agenda 

do Plano de Responsabilidade Socioambiental  

2003-2007 seguem os princípios do Pacto Global, de 

iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU).

O objetivo do Pacto Global é encorajar o alinhamen-

to das políticas e práticas empresariais com os va-

lores e os objetivos aplicáveis internacionalmente 

e acordados universalmente. Estes valores princi-

pais foram separados em dez princípios-chave, nas  

áreas de direitos humanos, direitos do trabalho, 

proteção ambiental e Governança Corporativa.

Princípios do Pacto Global

Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos proclamados internacionalmente

Evitar a cumplicidade nos abusos dos direitos humanos

Defender a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva

Eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório

Erradicar efetivamente o trabalho infantil

Eliminar a discriminação no emprego e na ocupação

Apoiar uma abordagem preventiva para os desafios ambientais

Promover uma maior responsabilidade ambiental

Encorajar o desenvolvimento e a difusão das tecnologias ambientalmente sustentáveis

Empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão ou suborno

O Banco do Brasil se comprometeu, em 2004, ao 

assinar o Pacto Nacional pela Erradicação do Tra-

balho Escravo no Brasil, em não financiar empre-

sas e pessoas físicas que constam do cadastro 

do Ministério do Trabalho como exploradoras de 

trabalho escravo ou trabalho infantil. 

Em novembro de 2005, o Conselho Diretor apro-

vou a criação do BB Ações Índice de Sustenta-

bilidade Empresarial, o primeiro fundo ético do 

Banco do Brasil e o primeiro fundo do Brasil a ser 

referenciado no Índice de Sustentabilidade Em-

presarial da Bolsa de Valores de São Paulo (ISE), 

lançado em dezembro de 2005. A Carteira do ISE 

é composta por empresas, nas quais  as questões 

sociais e ambientais permeiam suas práticas ad-

ministrativas e negociais.

Princípios do Equador

Além de levar em conta os compromissos do Pacto 

Global, que permeiam a Agenda 21 empresarial, o 

Banco do Brasil foi o primeiro banco oficial a inte-

grar o grupo de instituições financeiras brasileiras 

a aderir aos Princípios do Equador.

Os Princípios do Equador são um conjunto de 

procedimentos utilizados espontaneamente por 

instituições financeiras na gestão de questões 

socioambientais associadas a operações de fi-
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nanciamento de projetos. A partir da sua adesão, 

o BB incorporou em seu processo de análise de 

risco de crédito dos projetos com valor superior 

a US$ 50 milhões as políticas e salvaguardas da 

International Finance Corporation (IFC), que versam 

sobre: avaliações ambientais; proteção a habitats 

naturais; gerenciamento de pragas; segurança de 

barragens; proteção a populações indígenas; reas-

sentamento involuntário de comunidades; proprie-

dade cultural; trabalho forçado ou escravo; saúde 

e segurança no trabalho, entre outros temas.

Em 2005 foram analisados cinco projetos de in-

vestimento enquadrados no escopo dos Princí-

pios do Equador, envolvendo investimentos totais 

da ordem de R$ 1,7 bilhão nos setores automotivo 

e de energia. De acordo com a escala de riscos 

indicada pelos Princípios do Equador, quatro pro-

jetos obtiveram classificação  “B” e um projeto re-

cebeu avaliação “C”.

Conforme as normas do IFC, os projetos catego-

rizados como “A” são aqueles que possuem signi-

ficativos impactos socioambientais adversos. Os 

da categoria “B” são os que apresentam menor 

potencial de impacto sobre populações e meio 

ambiente e os da categoria “C” não causam im-

pactos socioambientais ou provocam impactos 

considerados mínimos.

Com inspiração nos Princípios do Equador, ini-

ciou-se, em março de 2005, a adoção de critérios 

socioambientais na avaliação de limite de crédi-

to de empresas com Receita Operacional Líqui-

da (ROL) atual ou prevista/projetada superior a  

R$ 100 milhões, além de projetos de investimen-

to com valor financiado pelo BB igual ou superior 

a R$ 10 milhões. 

Disseminação da Responsabilidade 

Socioambiental

Em junho de 2005, 60 altos executivos participaram 

da I Oficina de Responsabilidade Socioambiental 

do BB, com o apoio de especialistas e consultores. 

De forma mais abrangente, as políticas socioam-

bientais vêm sendo divulgadas na Organização por 

intermédio da inclusão do tema em cursos corpo-

rativos. Além de merecer destaque a menção em 

instrumentos de comunicação interna como comu-

nicados, palestras por todo o País, revista interna, 

Intranet Corporativa, entre outros meios.
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Relacionamento com a Sociedade

O Banco do Brasil vem incorporando gradual-

mente indicadores de sustentabilidade socio-

ambiental em seus painéis de acompanhamento 

estratégico e operacional. Por intermédio des-

tes índices, serão avaliados a contribuição do  

Banco ao desenvolvimento sustentável e os im-

pactos socioambientais de sua atuação, permitin-

do que esta visão permeie as práticas administra-

tivas e negociais da Empresa.

Cultura

O Banco do Brasil apóia a promoção e divulga-

ção da cultura por meio da realização das mais 

variadas manifestações artísticas nos Centros 

Culturais Banco do Brasil – presentes em Brasília, 

Rio de Janeiro e São Paulo – e no Circuito Cultu-

ral, que no ano de 2005 foi realizado em Fortale-

za, Belo Horizonte, Natal, Florianópolis, Salvador, 

Recife, Curitiba e Porto Alegre. Aproximadamente 

3,9 milhões de pessoas visitaram esses espaços 

culturais. Foram realizados 1.454 eventos, com 

12.362 apresentações nas áreas de música, dan-

ça, teatro, cinema, artes plásticas, audiovisual, 

idéias e programas educativos. 

A maioria dos eventos é gratuita e outros têm pre-

ços populares, com doação de 20% da bilheteria 

a programas e projetos sociais. Em 2005, o total 

arrecadado foi de R$ 144 mil, distribuídos em vá-

rios projetos como: o Programa QUEROLER, para 

criação de bibliotecas públicas, que visa a zerar o 

número de municípios brasileiros sem bibliotecas, 

e o Projeto Arca das Letras, que consiste em mini-

bibliotecas rurais instaladas em áreas de assen-

tados da reforma agrária, da agricultura familiar e 

em comunidades quilombolas. 

Fundação Banco do Brasil

A Fundação Banco do Brasil, braço social da Em-

presa, está presente em mais de 800 municípios. 

Seu objetivo é ajudar na superação das condi-

ções de pobreza de significativa parcela da po-

pulação brasileira. Com o propósito de mobilizar, 

articular e gerir ações de transformação social, a  

Fundação atua na área de educação e na gera-

ção de trabalho e renda. 

Em 2005, por meio dos programas AABB Co-

munidade e BB Educar, a Fundação atendeu a 

mais de 54 mil crianças e adolescentes e 132 

mil jovens e adultos para alfabetização. Para 

Fo
to

: E
ug

ên
io

 S
áv

io
 

Circuito Cultural 
Banco do Brasil 
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mais informações, consultar Painel de Ações 

Sociais,  a partir da página 106.

Em 2005, o Banco do Brasil repassou à Fundação 

Banco do Brasil, para desenvolvimento de seus pro-

gramas, recursos totais no valor de R$ 25 milhões. 

Além desses recursos, foram repassados mais de 

R$ 2 milhões para o desenvolvimento de ações de 

geração de trabalho e renda por intermédio do Pro-

grama Trabalho e Cidadania. Esse valor refere-se 

ao repasse de 50% da taxa de administração do 

Fundo BB referenciado-DI Social 200 e de 50% da 

taxa do estipulante do BB Seguro Vida Mulher.

Esporte

O BB manteve seu apoio às seleções brasileiras 

de vôlei feminino e masculino, organizou o Circuito 

Banco do Brasil de Vôlei de Praia e desenvolveu o 

Projeto Tênis Brasil. Nos eventos do vôlei de praia, 

os complexos esportivos receberam, nas 16 eta-

pas, 164 mil visitantes. Foram arrecadadas 741 

toneladas de alimentos, gerados 4.180 empregos 

temporários e atendidas 5.853 crianças de 8 a 16 

anos nas oficinas de vôlei. Foram arrecadados, 

também, recursos destinados a entidades aten-

didas pelos comitês de cidadania dos funcioná-

rios do Banco do Brasil para desenvolvimento de 

ações auto-sustentáveis. 

No Projeto Tênis Brasil, os destaques ficaram por 

conta do patrocínio ao Circuito Banco do Brasil 

de Tênis Juvenil e ao Brasil Open de Tênis. Este, 

considerado o maior evento de tênis do Brasil e 

único na categoria ATP International Series (tor-

neio profissional masculino), que gerou 1.200 

empregos temporários.

Outros destaques do apoio do BB ao esporte 

brasileiro foram os patrocínios aos atletas Robert 

Scheidt, campeão mundial de iatismo pela 8ª vez 

em 2005; e Waldemar Niclevicz, que em 2005 

chegou ao cume do Everest pela 2ª vez, dez anos 

após a primeira conquista brasileira no Monte.
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Fome Zero

O Banco do Brasil participa do programa Fome 

Zero, política priorizada pelo Governo Federal 

como base de sua atuação social, alinhando suas 

prioridades sociais às estabelecidas pelo Poder 

Público e promovendo ações que permitam a in-

clusão e organização social dos beneficiários.

O BB trabalha nos quatro eixos articuladores de-

finidos pelo programa: ampliação do acesso aos 

alimentos; fortalecimento da agricultura familiar; 

promoção de acessos de geração de renda (in-

centivando a economia solidária e desenvolvendo 

ações de qualificação da população de baixa ren-

da, visando, assim, a contribuir para a sua inserção 

no mercado de trabalho); e articulação e mobiliza-

ção. No ano de 2005, mais de 1 milhão de pessoas 

foram atendidas pela parceria do BB com o Fome 

Zero, em 2.635 dos municípios brasileiros.

Desenvolvimento Regional Sustentável

Como forma de inserir comunidades menos favo-

recidas em processos produtivos que garantam a 

seus membros trabalho e renda, a partir do apro-

veitamento das potencialidades de cada região, 

o Banco do Brasil criou a estratégia negocial de 

Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS). 

Das agências BB, ao final de 2005, 1.436 já es-

tavam habilitadas a atuar nessa estratégia. Havia 

1.045 diagnósticos e planos de negócios DRS 

em elaboração, envolvendo mais de 70 atividades 

produtivas diferentes. Destes, 375 já estão apro-

vados e em fase de implementação, abrangendo 

70 mil famílias. Os empreendimentos contam com 

R$ 169,2 milhões em créditos programados.

Além de gerar trabalho e renda de forma inclu-

siva e participativa, a estratégia DRS busca ga-

rantir a sustentabilidade das atividades produti-

vas, multiplicando as oportunidades de negócios 

para as agências BB.

Arranjos Produtivos Locais

Com a premissa de realizar parcerias, apoiar o 

associativismo, o cooperativismo e contribuir para 

a sustentabilidade dos empreendimentos, o BB 

atua nos Arranjos Produtivos Locais (APL) por 

meio de uma estratégia negocial que considera 

o potencial, as características e as demandas 

específicas de determinada região. Até o final de 

2005, R$ 56,5 milhões foram destinados às em-

presas organizadas em APL para financiamento 

de investimento; R$ 272,5 milhões para emprés-

timo de capital de giro; e R$ 63,8 milhões para 

financiamento rural.
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Anos de Otimismo

A reconstrução da Europa seguia a passos 

largos. O cinema crescia sua importância 

como diversão pública. Os filmes das escolas 

americana, francesa e italiana emocionavam, 

comoviam e divertiam as platéias ao redor 

do mundo. Em outubro de 1957, iniciava-se a 

corrida espacial com a colocação em órbita 

do primeiro satélite artificial da Terra, o russo  

“Sputnik”. Em 1º de janeiro de 1959, os rebel-

des cubanos entravam em Havana e assumiam 

o poder, acrescentando novas tensões à Guer-

ra Fria, que havia monopolizado a década.

No Brasil, a Primeira Bienal de São Paulo, em 

1951, atraíra artistas de 21 países que contri-

buíram com as 1.800 obras expostas. 

Os anos 50 assistiram, ainda, ao nascimento 

do BNDES e da Petrobras, alicerces de uma 

nova era de desenvolvimento econômico. Fo-

ram palco também de grande tristeza, mas 

de intensas alegrias. Em agosto de 1954, o 

suicídio de Getúlio Vargas abalava a nação. 

Logo após se iniciava o período JK, uma era 

de progresso e esperanças. 

Em 1958, o País acompanhava eletrizado, 

pelo rádio, as transmissões da distante Sué-

cia, onde pela primeira vez o Brasil se sagrava 

campeão mundial de futebol. Nessa época, a 

Bossa Nova ensaiava seus primeiros passos, 

que trariam outro encanto e ritmo à música po-

pular brasileira.

Nas bolsas de valores, o volume de ações tran-

sacionadas começava a superar o de títulos 

públicos que, até então, e por mais de meio 

século, dominavam as pedras de cotações. As 

ações do Banco do Brasil tiveram importan-

te participação naquele processo. Sobretudo 

após a primeira bonificação em ações de sua 

história: 100%, em abril de 1956, aumentando 

o capital para 200 milhões de cruzeiros e am-

pliando a liquidez das mesmas. 

Em março daquele ano, havia sido nomea-

do Diretor da Carteira de Redescontos do 

Banco do Brasil um homem que, três dé-

cadas depois, viria a ser símbolo da rede-

mocratização no País: Tancredo Neves. Em 

1958, o Banco comemorava 150 anos ser-

vindo ao País.
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Relacionamento com o Governo

No relacionamento com os Governos Federal, Es-

taduais e Municipais, o Banco do Brasil, conhe-

cedor das características de cada região do País, 

detentor de alta capilaridade e com capacidade 

de mobilização, apresenta-se como um dos prin-

cipais parceiros na implementação de políticas, 

programas e projetos voltados para o desenvolvi-

mento nacional e regional. 

Atuando como agente de políticas públicas, o 

Banco tem sua rentabilidade assegurada atra-

vés da alocação prévia dos recursos e adequa-

da remuneração. Nos programas de Governo, o 

Tesouro Nacional paga ao Banco, na forma de 

equalização, a diferença entre a taxa cobrada do 

tomador do crédito e os custos da captação, cus-

tos administrativos e tributários, risco de crédito e 

remuneração do capital, conforme o artigo 5º do 

Estatuto.

Investimentos

Em 2005, em operações de crédito para investi-

mentos, o BB desembolsou R$ 6,7 bilhões, con-

solidando a liderança nesse mercado e o apoio 

às atividades produtivas no País. Somente nos re-

passes do sistema BNDES/Finame o crescimen-

to foi de 34% sobre 2004, o que correspondeu à 

marca de R$ 4,1 bilhões.

Fundo Constitucional de  

Financiamento do Centro-Oeste (FCO)

O Banco aplicou R$ 1,5 bilhão de recursos do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Cen-

tro-Oeste (FCO) em 2005. As operações con-

tratadas atenderam a 47,3 mil beneficiários no 

período. Cerca de 45,5 mil contratos, equivalentes 

a R$ 1 bilhão, atenderam aos produtores rurais 

da região. As operações com empresas somaram 

1,8 mil contratos e totalizaram R$ 500 milhões 

aplicados. O saldo das operações de FCO ao fi-

nal do período totalizou R$ 6,3 bilhões.

Comércio Exterior 

Como agente do Governo Federal para o Progra-

ma de Financiamento às Exportações (Proex), o 

Banco atendeu a 484 empresas nas modalidades 

Financiamento e Equalização, contra 453 em 2004. 

Na modalidade Financiamento, os desembolsos 
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financeiros somaram US$ 429 milhões (US$ 286,1 

milhões em 2004), representando um crescimento 

de 50,0%. No sistema de Equalização de Taxas 

de Juros, os valores emitidos somaram US$ 231,5 

milhões (US$  152,7 milhões no ano anterior).

Os Programas PGNI e PGNI-MPE, que têm por ob-

jetivo a inserção e manutenção competitiva de mi-

cro, pequenas e médias empresas brasileiras no 

mercado internacional, apresentaram resultados 

distintos em 2005: um crescimento significativo, 

com cerca de 86% de incremento no número de 

empresas participantes do PGNI-MPE; e uma pe-

quena redução, de aproximadamente 5%, no PGNI.

No ano, alguns produtos e serviços apresentaram 

desempenho acima do esperado no âmbito dos 

programas. No PGNI-MPE foi possível verificar 

esse desempenho nos indicadores de ACC/ACE 

– volume contratado (+8%), PROEX – clientes  

(+16%); e Câmbio Exportação pela Internet – 

volume contratado (+6%).

No caso do PGNI, a superação ocorreu em dois in-

dicadores: Câmbio Exportação pela Internet – volu-

me contratado (+3%); e Consultoria em Negócios 

Internacionais – número de contratos (+48%).

Parcerias Público-Privadas

Em setembro de 2005, o Banco do Brasil foi es-

colhido pelo Governo Federal para administrar o 

Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas 

(FGP), criado pelo Governo Federal para garantir 

o pagamento das obrigações da União com as 

empresas que participarem das Parcerias Públi-

co-Privadas (PPP), no qual já foram integraliza-

dos R$ 3,4 bilhões.

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

Em 2005, o BB captou R$ 1,1 bilhão em depósitos 

especiais junto ao Fundo de Amparo ao Trabalha-

dor, o que representa incremento de 32,7% em 

relação ao ano de 2004.

Estes recursos lastreiam diversas linhas de cré-

dito do Banco, tais como: Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); 

Programa de Geração de Emprego e Renda (Pro-

ger), modalidades Urbano e Rural; BB Giro Rápi-

do; Empreendedor Popular; Aquisição de Material 

de Construção; PC Conectado; FAT Integrar; etc.

Meio Ambiente

Na qualidade de agente financeiro do Ministério 

do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), o Banco do Brasil atuou no repasse de 

aproximadamente R$ 7,6 milhões para programas 

de proteção ao meio ambiente, tais como: Progra-

ma Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas; 

Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentável 

na Amazônia (Promanejo); e Projeto Manejo dos 

Recursos Naturais da Várzea (Provárzea).
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Ação Desenvolvimento Metas 2005 Resultados

Negócios com 

cooperativas

Adequação de linhas de crédito 

específicas para o atendimento das 

cooperativas.

R$ 1 bilhão em valor 

contratado.

8,5 mil operações 

contratadas.

R$ 1,8 bilhão em valor 

contratado.

15,4 mil operações 

contratadas.

Aval para venda 

antecipada da produção

Concessão de aval e aquisição 

de CPR a partir de agosto, 

possibilitando a redução do custo 

financeiro para os produtores rurais. 

R$ 3,5 bilhões em 

valor contratado.

49,8 mil operações 

contratadas.

R$ 4,5 bilhões em 

valor contratado.

62,0 mil operações 

contratadas.

Agricultura Família

– Pronaf

Criação de Cartilha Simplificada do 

Pronaf, disponibilização do Cartão 

Pronaf, simplificação do processo 

de crédito.

R$ 409 milhões em 

valor contratado.

250 mil operações 

contratadas.

R$ 2,2 bilhões em 

valor contratado.

586 mil operações 

contratadas.

Financiamento de longo 

prazo para cadeias 

produtivas do País

Financiamento de projetos 

de investimento, máquinas e 

equipamentos, com recursos do 

BNDES, do FCO e do Finame.

R$ 971 milhões em 

valor contratado.

3,5 mil operações 

contratadas.

R$ 3,3 bilhões em 

valor contratado.

3,4 mil operações 

contratadas.

Proger Urbano 

Empresarial

Simplificação no processo de 

crédito para financiamentos.

R$ 1,059 bilhão em 

valor contratado.

57 mil operações 

contratadas.

R$ 2,316 bilhões em 

valor contratado.

100,6 mil operações 

contratadas.

Financiamento a micro 

e pequenas empresas 

– BB Investimento

Simplificação de proposta e 

cálculo formal da capacidade de 

pagamento para financiamentos; 

alongamento do prazo para 

pagamento das parcelas do

Cartão BNDES.

R$ 1,2 bilhão em valor 

contratado.

14,0 mil operações 

contratadas.

R$ 1,2 bilhão em valor 

contratado.

17,7 mil operações 

contratadas.

Financiamento a micro 

e pequenas empresas 

– BB Capital de Giro

Manutenção de encargos 

financeiros competitivos, definição 

de parâmetros para utilização de 

taxas diferenciadas e oferta ativa de 

linha de crédito.

R$ 11 bilhões em 

valor contratado.

1,24 milhão 

de operações 

contratadas.

R$ 15,4 bilhões em 

valor contratado.

1,27 milhão 

de operações 

contratadas.

Exemplos de ações apoiadas pelo Banco do Brasil em 2005 podem ser verificados no quadro a seguir.
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Valor Adicionado 

A demonstração do Valor Adicionado expressa a 

riqueza gerada pelo Banco do Brasil e a forma 

como ela foi distribuída à sociedade por meio de 

seus principais agentes. 

Além disso, em 2005, o Banco do Brasil pagou  

R$ 1,1 bilhão ao Tesouro Nacional a título de re-

muneração aos acionistas. 

R$ milhões 2004 2005

Valor Distribuído 13.302 16.434

Remuneração do Trabalho 6.674 7.117

Remuneração de Governo 3.603 5.163

Remuneração dos Acionistas 3.024 4.153
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Em abril de 1961, com o feito do russo Iuri

Gagárin, primeiro ser humano a visitar o mun-

do sideral, acelerava-se a corrida espacial 

entre as grandes potências. Mais tarde, ain-

da na década de 60, essa acirrada competi-

ção levaria o americano Neil Armstrong a se 

tornar o primeiro homem a pisar na Lua. 

Dentro do mesmo ambiente de antagonismo 

permanente, a Guerra Fria chegara a seu 

ápice com a crise dos mísseis soviéticos em 

Cuba. Um conflito nuclear parecia iminente. 

Em novembro de 1963, o assassinato do Pre-

sidente John Kennedy, nos Estados Unidos, 

chocava o mundo. A pílula anticoncepcio-

nal dava início a uma autêntica revolução no 

comportamento sexual da humanidade e a 

Europa ainda seria estremecida pelas agita-

ções estudantis e pelo vendaval contestatório 

que explodiria em Paris, em 1968. O uso do 

computador, uma herança tecnológica da Se-

gunda Guerra, começava a se expandir e a 

transformar, definitivamente, os negócios e a 

vida cotidiana. 

No Brasil, os anos 60 se anunciaram com a 

mudança da capital do País para Brasília, em 

21 de abril de 1960. Jânio Quadros decep-

cionaria a nação com uma renúncia inexpli-

cada. Uma forte instabilidade política e eco-

nômica durante o Governo João Goulart, que 

o sucedeu, levaria o Brasil a ingressar numa 

ditadura militar a partir de 1964, perdurando 

até os anos 1980.  A inflação dos primeiros 

anos da década forçou uma reforma mone-

tária, que eliminou três zeros do antigo cru-

zeiro de 1943.

O Banco do Brasil acompanhou a Repúbli-

ca em sua transferência para a nova capital, 

transferindo sua sede do Rio de Janeiro para 

Brasília na mesma data da inauguração da 

cidade. Nos fim da década, em 1968, estimu-

ladas por incentivos fiscais do Governo Fede-

ral, formavam-se a raiz e as primeiras ondas 

do movimento que se transformaria numa 

das maiores bolhas especulativas da história 

das bolsas no País. As ações ordinárias do 

Banco do Brasil seriam uma das estrelas, na eleva-

ção vertiginosa das cotações que iria se suceder.

Mudanças e Contestação
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Ação	 Objetivos Metas	2005
Resultados	
Alcançados

AABB 

Comunidade 

Contribuir para a inclusão social, não-

repetência e permanência na escola de 

crianças e adolescentes pertencentes 

a famílias de baixa renda. O Programa 

propõe ações de atendimento integral aos 

participantes com atividades nas áreas 

socioeducativa, cultural, desportiva

e de saúde. 

Atender a 53.000 crianças

e adolescentes.

54.146 crianças 

e adolescentes 

atendidos.

BB Educar Alfabetização de jovens e adultos e 

capacitação de alfabetizadores voluntários.

Formar 4.000 alfabetizadores 

e atender a 80 mil jovens e 

adultos.

5.075 alfabetizadores 

formados, 132.442 

alfabetizandos e 

38.333 alfabetizados.

Apoio às cadeias 

produtivas de 

caprinocultura, 

apicultura, 

recicláveis, 

produção de caju, 

mandiocultura e 

artesanato

Promover a inclusão de populações em 

risco social, desenvolvendo projetos 

integrados e sustentáveis de geração de 

trabalho e renda, disseminando a cultura 

da responsabilidade ambiental junto às 

comunidades assistidas e assegurando 

a sustentabilidade ambiental das cadeias 

produtivas a serem trabalhadas.

17.700 beneficiários diretos e 

69.000 beneficiários indiretos.

Caprinocultura

1.800 beneficiários diretos e 

7.200 beneficiários indiretos.

Apicultura

3.000 beneficiários diretos e 

15.000 beneficiários indiretos.  

Recicláveis

3.100 beneficiários diretos e 

12.000 beneficiários indiretos.

Caju

2.500 beneficiários diretos e 

8.800 beneficiários indiretos.

Mandiocultura

4.800 beneficiários diretos e 

16.000 beneficiários indiretos. 

Artesanato

2.500 beneficiários diretos e 

10.000 beneficiários indiretos.

55.872 beneficiários 

diretos e 276.921 

beneficiários indiretos.

Caprinocultura

4.211 beneficiários 

diretos e 24.954 

beneficiários indiretos.

Apicultura 

4.211 beneficiários 

diretos  e 29.909 

beneficiários indiretos. 

Recicláveis

8.700 beneficiários 

diretos e 155.374 

beneficiários indiretos.

Caju

4.329 beneficiários 

diretos e 8.601 

beneficiários indiretos.

Mandiocultura

9.477 beneficiários 

diretos e 35.263 

beneficiários indiretos.

Artesanato

24.944 beneficiários 

diretos e 22.820 

beneficiários indiretos.

Painel de Ações Sociais
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Ação Objetivos Metas 2005
Resultados 
Alcançados

Arrecadação 

de alimentos 

nos circuitos de 

marketing esportivo 

e cultural

Arrecadar alimentos nos eventos de 

marketing esportivo e cultural.

Arrecadar 900 toneladas de 

alimentos para beneficiar 

comunidades carentes das 

localidades onde ocorrem os 

eventos, sendo 100 toneladas 

no marketing cultural e 800 

toneladas no marketing. 

esportivo.

Arrecadadas 24 

toneladas nos eventos 

de marketing cultural 

e 744 toneladas no 

marketing esportivo.

Construção de 

cisternas na região 

do semi-árido, em 

parceria com a 

Febraban

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.

Construir 10.000 cisternas. 10.068 cisternas 

construídas.

Contratação de mão-

de-obra temporária 

nos eventos 

de marketing 

esportivo e cultural 

promovidos pelo 

Banco do Brasil

Geração de empregos nos eventos de 

marketing esportivo e cultural promovidos 

pelo BB em 2005.

2.650 oportunidades de 

emprego temporário, sendo 

1.450 no marketing esportivo e 

1.200 no marketing cultural.

4.848 empregos 

temporários gerados, 

sendo 3.373 no 

marketing esportivo 

e 1.475 no marketing 

cultural.

Estação Digital Promover a inclusão digital em comunidades 

não atendidas com recursos de informática. 

Em parceria com o Governo Federal.

Implantação de 100 estações 

digitais.

95 estações digitais 

implantadas.

Geração de 

Emprego e Renda 

pela Exportação 

(Gere)

Viabilizar a geração de emprego e renda 

mediante o apoio à inserção na cadeia 

de valor do comércio exterior de produtos 

e serviços oriundos das organizações 

produtivas apoiadas pelo Banco nas 

diversas ações de escopo socioambiental. 

Apoiar negocialmente 

a  inserção na cadeia de 

comércio exterior desses 

produtos e serviços.

Dentre diversas 

ações, destaque 

para a exposição de 

produtos, em Paris 

(França), de diversas 

organizações e 

artesãos, com um total 

vendido no Espaço 

Brasil de 4,3 mil euros.

Geração de funding 

para projetos 

sociais (FBB)

Repassar de 50% da taxa de administração 

do Fundo BB Referenciado-DI Social 200 e 

50% da taxa do estipulante do BB Seguro 

Vida Mulher, para propiciar o aumento dos 

investimentos em alternativas para geração 

de renda em comunidades carentes.

Repasse de R$ 1,6 milhão. R$ 2,1 milhões.

BB Referenciado-DI 

Social 200: R$ 1,5 

milhões. BB Seguro 

Vida Mulher: R$ 600 mil.
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Ação Objetivos Metas 2005
Resultados 
Alcançados

Inclusão digital 

– implantação de 

telecentros

Promover a inclusão digital por meio da 

implantação de  telecentros comunitários 

em parceria com o Governo Federal e 

instituições públicas e privadas.

Implantar 500 telecentros. 

Fazer a manutenção dos 1.000 

telecentros disponibilizados às 

comunidades em 2004.

729 telecentros e 

salas de informática 

inauguradas. 

Oficina Pão e Beleza  

– capacitação de 

educadores sociais 

e lideranças

Promoção de ações de capacitação 

de funcionários da Comunidade BB, 

aposentados, educadores sociais e 

lideranças comunitárias sobre os princípios 

do Fome Zero.

Capacitar 625 pessoas, entre 

funcionários do BB (da ativa 

e aposentados) e pessoas das 

comunidades atendidas.

170 funcionários 

e 161 pessoas 

de comunidades 

capacitadas. 

Oficinas 

profissionalizantes 

– informática  

e telemarketing 

(G.R.E.S. da 

Mangueira)

Proporcionar a jovens e adultos da 

comunidade mangueirense o acesso  

gratuito às aulas de informática e 

telemarketing.

Formar 240 pessoas nas 

oficinas de informática 

e telemarketing.

120 pessoas 

atendidas na oficina 

de informática e 165 

pessoas atendidas 

na oficina de 

telemarketing.

Programa 

Adolescente 

Trabalhador

Oportunidade de emprego e aprendizagem 

a jovens brasileiros de todas as regiões 

do País, com idade entre 15 e 17 anos e 

10 meses, com renda familiar de até meio 

salário mínimo per capita, que estejam 

cursando pelo menos a 7ª série do Ensino 

Fundamental ou Supletivo do Primeiro Grau.

4.900 adolescentes 

trabalhando nas  

dependências do Banco.

4.774 adolescentes 

beneficiados.

Programa Nacional 

de Incubadoras 

de Cooperativas  

Populares – Proninc, 

Finep, Senaes, 

Coep, FBB

Consolidar o Proninc e criar postos 

de trabalho por meio do modelo 

cooperativista. 

Implantar 5 novas incubadoras, 

2.500 beneficiários diretos e 

4.000 beneficiários indiretos.

Duas incubadoras 

implantadas, 918 

beneficiários diretos 

e 3.582 beneficiários 

indiretos.

Programa 

Sustentável de 

Costa do Sauípe 

– Projeto Berimbau

Apoiar iniciativas para a geração de 

trabalho e renda, melhorando as condições 

socioambientais de habitantes do entorno  

do complexo hoteleiro do Sauípe (BA).

Implantação de 2 centros 

de artesanato, 1 unidade 

central de comercialização 

de hortigranjeiros, 1 usina 

de processamento de 

resíduos orgânicos, 

5 centros comunitários para 

desenvolvimento de atividades 

culturais e de lazer e 1 unidade 

produtiva de pequeno porte.

Uma unidade 

de produção e 

comercialização de 

produtos artesanais, 

concedida à 

Associação dos 

Artesãos de Porto 

de Sauípe.

1 usina de 

processamento de 

resíduos orgânicos.
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Ação Objetivos Metas 2005
Resultados 
Alcançados

Programa 

Voluntariado no BB

Capacitação de voluntários, por 

meio dos cursos de voluntariado 

BB, objetivando qualificar a atuação 

de cidadãos em ações sociais.

Capacitar 1.800 funcionários, 

da ativa e aposentados.

3.948 funcionários 

capacitados.

Projeto Hortas 

Comunitárias

Proporcionar o reforço na alimentação, com 

a produção de verduras e legumes a baixo 

custo, e possibilitar a geração de renda com 

os excedentes.

Implantar 50 hortas 

comunitárias e 5 unidades 

de beneficiamento de 

hortigranjeiros, com 1.125 

beneficiários diretos e 7.500 

beneficiários indiretos.

48 hortas comunitárias 

implantadas,1 unidade 

de beneficiamento 

de hortigranjeiros 

implantada, 10.333 

beneficiários diretos e 

15.414 beneficiários 

indiretos.

Projeto Memória Democratizar a cultura por meio de grandes 

personagens ou fatos da História brasileira.

Não houve indicação de metas. Em 2005, o 

homenageado 

foi Paulo Freire. 

A exposição percorreu 

744 municípios e 

4.662 bibliotecas 

públicas e 17.655 

escolas receberam 

os kits educativos.

Redes de apoio à 

inclusão social

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.

Formalizar 8 parcerias com 

entidades públicas e privadas.

8 parcerias 

formalizadas (SOS 

Cidadania, Resol/

CNBB, SEPPIR, Fecam, 

SEDH/PR, Governo 

do Estado de Minas 

Gerais, Fundo Solidário 

de Apoio à Inclusão 

Digital e Prodabel).

Repasse de 20% 

das bilheterias dos 

Centros Culturais 

Banco do Brasil 

para programas 

de criação de 

bibliotecas públicas 

do Governo Federal

Destinação de 20% das bilheterias 

dos CCBB para programas e projetos 

do Governo Federal para a criação de 

bibliotecas públicas. (Ver página 95.)

Repassar R$ 190 mil para 

os projetos de bibliotecas. 

R$ 137 mil repassados 

para o Programa Arca 

das Letras, com a 

implantação de 1.369 

minibibliotecas rurais.
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1	-	base	de	cálculo	 2005	Valor	(mil	reais)	 2004	Valor	(mil	reais)

Receita Líquida (RL)   56.131.167   50.623.360
Resultado Operacional (RO)   4.153.602    3.024.006
Folha de Pagamento Bruta (FPB)   6.985.517   6.619.677

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

Alimentação 574.641 8,23  1,02  509.067 7,69  1,01 
Encargos Sociais Compulsórios 1.528.804 21,89  2,72  1.385.870 20,94  2,74 
Previdência privada 528.833 7,57  0,94  499.850 7,55  0,99 
Saúde 379.172 5,43  0,68  358.267 5,41  0,71 
Segurança e Saúde no Trabalho 9.212 0,13  0,02  24.822 0,37  0,05 
Educação 0 0,00  0,00  0 0,00  0,00 
Cultura 0 0,00  0,00  0 0,00  0,00 
Capacitação e Desenvolvimento Profissional 103.259 1,48  0,18  30.200 0,46  0,06 
Creches ou Auxílio-creche 34.586 0,50  0,06  21.210 0,32  0,04 
Participação nos Lucros ou Resultados 530.992 7,60  0,95  371.428 5,61  0,73 
Outros  0 0,00  0,00  0 0,00  0,00 
Total	-	Indicadores	Sociais	Internos	 3.689.499	 52,82		 6,57		 3.200.714	 48,35		 6,32	

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

Educação 26.595 0,64  0,05  16.460 0,54  0,03 
Cultura 44.465 1,07  0,08  35.000 1,16  0,07 
Saúde e Saneamento 0 0,00  0,00  0 0,00  0,00 
Esporte 43.800 1,05  0,08  47.000 1,55  0,09 
Combate à Fome e Segurança Alimentar 143.345 3,45  0,26  3.144 0,10  0,01 
Outros 0 0,00  0,00  25.387 0,84  0,05 
Total	das	Contribuições	para	a	Sociedade	 258.205	 6,22		 0,46		 126.991	 4,20		 0,25	
Tributos (excluídos encargos sociais) 4.274.301 102,91  7,61  2.808.991 92,89  5,55 
Total	-	Indicadores	Sociais	Externos	 4.532.506	 109,12		 8,07		 2.935.982	 97,09		 5,80	

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

Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da Empresa 0 0,00  0,00  0 0,00  0,00 
Investimentos em programas e/ou projetos externos 0 0,00  0,00  0 0,00  0,00 
Total	dos	Investimentos	em	Meio	Ambiente	 0 0,00  0,00  0 0,00  0,00 
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar   (    ) não possui metas   (   ) não possui metas 
resíduos, o consumo em geral na produção/operação   ( ) cumpre de 0 a 50%   ( ) cumpre de 0 a 50% 
e aumentar a eficácia na utilização de recursos   ( ) cumpre de 51 a 75%   ( ) cumpre de 51 a 75% 
naturais, da Empresa  ( X ) cumpre de 76 a 100%   ( X ) cumpre de 76 a 100%

balanço	Social	Anual	/	2005
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5	-	Indicadores	do	Corpo	Funcional	 	 		 2005	 		 		 2004	

Nº de empregados(as) ao final do período   83.751   82.671
Nº de admissões durante o período   7.835   8.353
Nº de empregados(as) terceirizados(as)   6.433   8.270
Nº de estagiários(as)   10.363   10.339
Nº de empregados(as) acima de 45 anos   24.590   22.622
Nº de mulheres que trabalham na Empresa   29.807   29.321
% de cargos de chefia ocupados por mulheres   26,54   27,00
Nº de negros(as) que trabalham na Empresa   14.377   13.957
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)   15,70   15,83
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais   1.437   1.486

6	-		Informações	Relevantes	Quanto		
ao	Exercício	da	Cidadania	Empresarial	 2005	 Metas	2006	

Relação entre a maior e a menor  
remuneração na Empresa 18,8x 18,8x
Número total de acidentes de trabalho (1) 905 840
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos  ( ) direção ( X ) direção  ( ) todos(as) ( ) direção ( X ) direção  ( ) todos(as) 
pela Empresa foram definidos por:  e gerências empregados(as)  e gerências empregados(as)
Os pradrões de segurança e salubridade   ( X ) direção ( ) todos(as)  ( X ) todos(as) ( X ) direção ( ) todos(as)  ( X ) todos(as) 
no ambiente de trabalho foram definidos por: e gerências empregados(as) + Cipa e gerências empregados(as) + Cipa
Quanto à liberdade sindical, ao direito   ( ) não  ( ) segue as  ( X ) incentiva  ( ) não se ( ) seguirá as  ( X ) incentivará  
de negociação coletiva e à representação  se envolve normas da OIT e segue a OIT envolverá normas da OIT e seguirá a OIT 
interna dos(as) trabalhadores(as), a Empresa 
A previdência privada contempla: ( ) direção ( ) direção  ( X ) todos(as) ( ) direção ( ) direção  ( X ) todos(as)
  e gerências empregados(as)  e gerências empregados(as)
A participação dos lucros  ( ) direção ( ) direção  ( X ) todos(as) ( ) direção ( ) direção  ( X ) todos(as)
ou resultados contempla:  e gerências empregados(as)  e gerências empregados(as
Na seleção dos fornecedores, os mesmos   ( ) não são  ( X ) são  ( ) são  ( ) não serão  ( X ) serão  ( ) serão  
padrões éticos e de responsabilidade  considerados sugeridos exigidos considerados sugeridos exigidos 
social e ambiental adotados pela Empresa: 
Quanto à participação de empregados(as)  ( ) não  ( ) apóia ( X ) organiza  ( ) não  ( ) apoiará ( X ) organizará 
em programas de trabalho voluntário, a Empresa: se envolve  e incentiva se envolverá  e incentivará
Número total de reclamações e críticas  na Empresa no Procon  na Justiça (3) na Empresa no Procon  na Justiça 
de consumidores(as): (2) 323.129 2.203 13.807 323.129 2.203 13.807
% de reclamações e críticas atendidas  na Empresa (4)  no Procon  na Justiça (3) na Empresa(2) no Procon  na Justiça
ou solucionadas: (2) 100% 100% 22% 100% 100% 22%
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$ ) Em 2005: R$  16.434.489  Em 2004: R$ 13.302.229
Distribuição do Valor Adicionado (DVA) 31,42% governo 27,09% governo          
 43,31% colaboradores(as) 50,18% colaboradores(as)  
 9,12% acionistas 7,1% acionistas      
 nd % terceiros nd % terceiros    
 16,15% retido 15,6% retido

7	-	Outras	Informações	

1. Nessa informação estão incluídos os afastamentos relacionados a Doenças do Trabalho.  
2. O Banco do Brasil não estabelece metas limitadoras para acolhimento de reclamações e críticas, sendo repetidos, como metas para 2006, os 
números obtidos em 2005.  
3. Dados de processos em juizados especiais.  
4. 88% das ocorrências foram solucionadas no prazo de 72 horas. A meta para 2006 é responder 90% em 72 horas.  
5. CNPJ: 00.000.000/0001-91, Instituição Financeira, DF.  
6. Para esclarecimento sobre as informações declaradas, favor contactar Marco Geovanne Tobias da Silva, (61) 3310.3980, ri@bb.com.br.  
7. Esta Empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou 
adolescente e não está envolvida com corrupção.  
8. Nossa Empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente. 
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Euforia e Declínio

Os primeiros anos da década de 70 no Brasil 

foram de euforia, marcada pelo chamado mila-

gre econômico – etapa de crescimento extra-

ordinário –, e pela conquista do tricampeonato 

mundial de futebol, no México, em 1970.

Simultaneamente, crescia longe dos olhos do 

público a contestação ao regime militar e, em 

seus subterrâneos, uma recíproca e violenta 

repressão política. Foram momentos de entu-

siasmo, mas também de opressão.

Nas bolsas de valores, o segundo trimestre 

de 1971 marcaria a efervescência máxima da 

febre especulativa, que se iniciara em fins dos 

anos 60. Em 11 de junho de 1971, as ações 

do Banco do Brasil atingiram a maior cotação 

de sua trajetória até então. Naquele dia, no Rio 

de Janeiro, foram negociadas 194.387 ações, 

atingindo o preço máximo de CR$ 51,50. 

Alguns semestres adiante, em 1973, e se-

guindo a tendência vigente, um aumento de 

capital criava as ações preferenciais sem voto 

do Banco, imediata e ativamente negociadas 

no mercado. Em fins da década, o Banco já 

contava com 300.000 acionistas.

Após as bolhas especulativas e seus craques, 

como o de 1971, sempre surgem mudanças 

legislativas. Elas visam a coibir os excessos 

do passado. Assim, em 1976, foi editada uma 

nova Lei de Sociedades Anônimas e criada a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que 

passaria a regulamentar e a balizar as Bolsas 

e os mercados de títulos e ações.    

No entanto, em outubro de 1973, o mundo e 

o Brasil foram surpreendidos pelo primeiro 

choque do petróleo. Manipulados pela Orga-

nização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), os preços internacionais do ouro ne-

gro quadruplicaram, com o preço do barril 

saltando de US$ 3 para cerca de US$ 12.

As economias dependentes da importação de 

óleo, como o Brasil da época, sofreram ime-

diatamente as conseqüências. Não obstante, 

o Governo Militar afirmava que o País era uma 

ilha de prosperidade em meio às turbulências 

mundiais. A crise do petróleo demarcou o fim 

do milagre econômico e o começo dos pro-

blemas brasileiros, com o crescimento da dí-

vida externa, estimulado pela oferta excessi-

va de petrodólares no mercado mundial.
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O potencial de crescimento do Banco, com sua 

marca bem difundida e sua ampla rede de aten-

dimento, é muito grande. A população não ban-

carizada no Brasil, que é enorme, será atingida 

em função desta estrutura orgânica.

Além disso, as decisões da diretoria do Banco 

do Brasil demonstram o compromisso de alcan-

çar os maiores níveis de Governança Corpora-

tiva, trazendo credibilidade. E a credibilidade se 

traduz na valorização das ações.

Guilherme Lerario

Investidor
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Aperfeiçoar mecanismos de segurança e controle, transformando  
confiabilidade em diferencial mercadológico.

Integração da 
gestão de risco

Processos 
racionalizados  

e automatizados

Controle e 
compliance

Tecnologia, 
logística  

e segurança 
bancária

Processo de análise  
e condução de crédito

Metas 2005 Desempenho
Índice de qualidade da carteira de 91%  89,98% (Ver página 120.)

85% de transações realizadas  

por meio de auto-serviço 89,2%

100% das agências externas com  

programas de compliance implantados 100%

Manutenção do índice de disponibilidade  

dos canais automatizados em 99% 99,9%

Perspectiva Processos Internos

Processo de cobrança
do crédito

Soluções integradas com 
disponibilidade, conveniência  

e segurança nos canais
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Políticas Gerais

O Banco do Brasil estabelece políticas que nor-

teiam os propósitos e valores do Conglomerado, 

com orientações relativas à ética, à responsabili-

dade socioambiental e aos escopos organizacio-

nal, negocial e de participação societária. Nesta 

diretriz da Instituição, o princípio geral é: O Banco 

do Brasil, no âmbito de suas competências, bus-

ca criar valor para clientes, acionistas, funcioná-

rios, Governo e sociedade.

No relacionamento com públicos de interesse, 

o Banco também adota políticas que reforçam o 

compromisso da Empresa com relação a clientes, 

funcionários e colaboradores, fornecedores, inves-

tidores, acionistas e credores, parceiros, concor-

rentes, Governo, sociedade e órgãos reguladores. 

Essas políticas se expressam no empenho do 

Banco do Brasil em construir relacionamentos du-

radouros, baseados no respeito às necessidade e 

às expectativas de seus diferentes públicos-alvo.

Para garantir a qualidade das ofertas e aprimorar 

o desenvolvimento de produtos e serviços, distri-

buição, preços, comunicação e gestão de marcas, 

o BB segue e estabelece direcionamentos mer-

cadológicos voltados para proporcionar soluções 

que fortalecem a competitividade do Conglome-

rado e suas marcas em serviços, tarifas, canais e 

formas de contato com clientes.

Com relação ao controle, à conformidade, ao re-

torno, ao risco, à segurança e à liquidez, o Banco 

adota direcionamentos operacionais que perse-

guem uma conduta empresarial ética, responsá-

vel, eficiente e sustentável, buscando excelência 

e mobilizando a Organização e seus participantes 

para manter e expandir relacionamentos valoriza-

dos por seus públicos de interesse.

Além das Políticas Gerais, os processos internos 

no Banco do Brasil são pautados por diversas Po-

líticas Específicas, a saber: 

• Riscos de Mercado e de Liquidez;

• Utilização de Instrumentos Financeiros Derivativos;

• Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro;

• Divulgação de Ato ou Fato Relevante do Banco 

do Brasil;

• Negociação com Valores Mobiliários de Emis-

são do Banco do Brasil;

• Crédito e Risco de Crédito;

• Políticas de Identificação de Clientes;

• Políticas de Gestão da Continuidade de Negócios;

• Risco Operacional;

• Políticas de Relacionamento do Banco com 

Fornecedores.

Em 2005, o Conselho de Adminstração aprovou 

alterações nas Políticas de Crédito e Prevenção e 

Combate à Lavagem de Dinheiro, além de apro-

var a política específica para o Risco Operacional. 

(Ver página 41.)
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Gestão de Riscos

O modelo de Gestão de Riscos do Banco do Brasil, 

além do cumprimento de todos os dispositivos 

legais e regulamentares requeridos pelas enti-

dades reguladoras do mercado, inclui, ainda, 

categorias não exigidas e implementa níveis de 

segregação superiores aos recomendados pelos 

normativos vigentes.

A Gestão do Risco de Conjuntura é realizada por 

meio da construção de cenários do meio ambien-

te e do reposicionamento sistemático e tempestivo 

da estratégia de negócios do Banco, garantindo, 

assim, sua competitividade de forma consistente 

ao longo do tempo.

Os riscos de mercado, liquidez, operacional e 

de crédito do Conglomerado são centralizados 

e segregados das áreas de negócios. Ao gerar 

aumento de sinergia de processos e do grau de 

especialização, o gerenciamento global propor-

ciona, entre outros aspectos, maior precisão na 

mensuração de riscos e melhor alocação do capi-

tal, aderente ao Novo Acordo de Basiléia.

A Gestão do Risco Legal garante que os pro-

cessos e a operacionalização de negócios do 

Banco estejam de acordo com o preconizado 

pela legislação vigente. Já a Gestão do Risco de 

Imagem busca garantir que a postura do Banco 

de atuar sempre com ética e responsabilidade 

e de agregar valor à sociedade seja preserva-

da e percebida, em respeito aos seus clientes, 

pelo mercado em geral e por seus acionistas e 

funcionários.

Para avaliar as categorias de riscos – crédito, mer-

cado, liquidez e operacional – e definir estratégias 

para a Organização, o BB instituiu o Comitê de 

Risco Global (CRG), responsável por decidir so-

bre questões relacionadas ao gerenciamento de 

riscos do Banco e de suas subsidiárias integrais. 

O CRG se reúne mensalmente. Sua estrutura é 

composta pelo Conselho Diretor, diretores e exe-

cutivos de diversas áreas. Entre os avanços do 

período, destacam-se:

• Risco de Caráter
• Risco de Capacidade
• Risco de Condições
• Risco de Capital
• Risco de Conglomerado
• Risco de Colateral

• Pessoas
• Processos
• Sistemas
• Eventos Externos

• Risco de Curto Prazo
• Risco de Médio e 
   Longo Prazos

• Risco de Taxa de Juros
• Risco de Taxa de Câmbio
• Risco de Ações
• Risco de Commodities
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• Revisão do limite de exposição cambial do Con-

glomerado BB;

• Revisão do limite de Valor em Risco (Value at 

Risk – V@R) para as operações expostas ao risco 

de taxas prefixadas de juros e registradas conta-

bilmente a custo corrigido e a mercado; 

• Revisão para o indicador Disponibilidade de Re-

cursos Livres (DRL);

• Transferência dos riscos de mercado e liquidez 

das subsidiárias integrais para o Banco Múltiplo;

• Estabelecimento do limite global de perdas ope-

racionais para o Banco Comercial;

• Limite de perda operacional para os canais de 

auto-atendimento;

• Estabelecimento de 31 limites macrossetoriais;

• Implantação da Freqüência Esperada de Inadim-

plência (FEI) ou Probabilidade de Default (PD).

Gestão de Riscos de Mercado

O BB utiliza metodologias estatísticas e de simulação 

para mensurar os riscos de mercado e liquidez das 

suas posições. Dentre elas, convém mencionar:

• Valor em Risco (V@R);

• Sensibilidades (mudança paralela e torção das 

curvas de fatores de risco);

• Análise de Estresse.

O V@R é uma medida da perda máxima esperada 

em valores monetários, sob condições normais de 

mercado, em um horizonte de tempo determina-

do, com um nível escolhido de probabilidade. No 

BB, o V@R é medido pela metodologia de simula-

ção histórica, com probabilidade de 95%, para o 

período de um dia.

A metodologia de simulação histórica utiliza as mu-

danças observadas em taxas de juros, índices de 

mercado, taxas de câmbio, ações e commodities, 

configurando-se, para o mercado brasileiro, como o 

modelo de mensuração de risco de instrumentos e 

carteiras mais apropriado. Essa metodologia passa 

por processo de backtesting, que consiste na com-

paração da distribuição dos valores calculados com 

os resultados financeiros efetivamente ocorridos.

Com vistas a determinar a sensibilidade do capi-

tal do Banco aos impactos de movimentos extre-

mos de mercado, são realizados testes de cená-

rios de estresse. 

Estes cenários são construídos simulando eleva-

dos choques de mercado, baseados em momen-

tos históricos significativos ou cenários econômi-

co-financeiros projetados. 

O Banco do Brasil adota a política de não gerar 

exposição em moedas estrangeiras que exija ca-

pital para sua cobertura, mantendo-se dentro do 

limite de 5% de exposição em relação ao Patrimô-

nio de Referência, conforme definido na Resolu-

ção CMN 2.891, de 26.09.2001.

O Banco Central facultou a utilização de metodo-

logia que considera as exposições em euro, dó-
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lar, franco suíço, iene, libra esterlina e ouro como 

única moeda, incorporando o efeito diversifica-

ção no cálculo da exposição cambial. Com o ob-

jetivo de melhorar a Gestão do Risco Cambial, o 

Banco do Brasil adotou esta metodologia.

O balanço gerencial dos ativos e passivos cam-

biais foi referenciado em dólares americanos 

– posição em 30.12.2005 –, evidenciando uma ex-

posição passiva de US$ 198 milhões.

 

Gestão de Riscos de Liquidez

O Banco do Brasil controla rigorosamente o risco 

de liquidez conforme a “Política de Risco de Merca-

do e Liquidez” estabelecida para o Conglomerado. 

Dessa forma, mantém níveis de liquidez adequa-

dos, resultado da sua ampla e diversificada base 

de depositantes e da qualidade dos seus ativos. 

 

Os instrumentos de gestão do Risco de liquidez 

adotados são:

• Projeções de Liquidez de Curto, Médio e Longo 

Prazos;

• Limites de Risco;

• Plano de Contingência de Liquidez.

Os principais limites de risco são a Reserva Míni-

ma de Liquidez e o indicador de Disponibilidade 

de Recursos Livres (DRL), estabelecidos pelo Co-

mitê de Risco Global. 

O DRL é um indicador de liquidez que visa a asse-

gurar o equilíbrio entre a captação e aplicação de 

recursos da carteira comercial e a garantir a gera-

ção de recursos estruturais para o financiamento 

da liquidez. O indicador é utilizado no planejamen-

to e na execução do orçamento da Instituição.

A Reserva Mínima de Liquidez é o nível mínimo 

de caixa a ser mantido pelo Banco, compatível 

com a exposição ao risco decorrente das carac-

terísticas dos seus ativos e passivos e das condi-

ções de mercado, utilizado como parâmetro para 

identificação de crise de liquidez e acionamento 

do Plano de Contingência.

O Plano de Contingência de Liquidez é o instru-

mento de gestão em que estão definidas as ações 

e medidas a serem adotadas em crise, que se ca-

racteriza quando a projeção de liquidez de curto 

prazo indicar níveis inferiores ao limite da Reserva 

Mínima de Liquidez definida.

Não houve extrapolação dos limites de Reserva 

Mínima de Liquidez e do DRL estabelecidos para 

2005, assegurando a adequada Gestão do Risco 

de Liquidez da Instituição.
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Varejo MPE Comercial Agronegócios Comércio
Exterior

20052004
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81,0

86,3
90,6

95,4 97,0 95,8
91,8

96,9 97,6

Gestão do Risco de Crédito

O Banco do Brasil investe no aperfeiçoamento 

contínuo do processo e das práticas de 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 crédi-

to são tomadas de forma colegiada e de acordo 

com as diretrizes e as normas da Organização, 

que visam a assegurar a assunção de risco em 

níveis adequados.

Para a identificação dos riscos associados à car-

teira de crédito, o BB utiliza modelos tais como: 

análise de portfólio em diversos cenários; acom-

panhamento da evolução qualitativa e quantitativa 

da carteira; níveis de concentração; entre outros. 

Entre os diversos instrumentos para gerir o risco 

de crédito, destacam-se o Índice de Qualidade da 

Carteira (IQC), o V@R e o Raroc.

O IQC avalia a qualidade da carteira de crédi-

to com base em aspectos qualitativos e quanti-

tativos, levando em consideração conceitos de 

inadimplência e ponderações constantes da Re-

solução CMN 2.682/99. Para 2005, o Conselho de 

Administração definiu IQC global de 91% para a 

carteira de crédito do BB (visão Banco Múltiplo). 

Ao final do período, o IQC da carteira total chegou 

a 89,98%, comparado a 89,8% em 2004.

A meta estabelecida pelo Conselho de Adminis-

tração foi pontualmente impactada pela carteira 

de agronegócios, que sofreu com a forte estia-

gem que atingiu alguns estados das Regiões 

Centro-Oeste e Sul do Brasil, pela baixa cotação 

no preço das commodities agrícolas e pela valo-

rização do real frente ao dólar.

As demais carteiras, entretanto, apresentaram me-

lhora no IQC, demonstrando que o Banco do Brasil 

está preparado para atuar fortemente no mercado 

de crédito em seus diversos segmentos.

No tocante ao Novo Acordo de Basiléia, o Ban-

co vem dando continuidade ao processo de sua 

adequação, objetivando a adoção da abordagem 

avançada. O cronograma de atividades está em 

sintonia com a expectativa do Banco Central.
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Gestão do Risco Operacional

A Gestão do Risco Operacional no Banco do Brasil 

tem por preocupação a identificação e avalia-

ção dos riscos, suas conseqüências financeiras 

e causas, a partir de quatro fatores: processos, 

pessoas, sistemas e eventos externos. Confor-

me sugerido pelo Novo Acordo de Basiléia, o BB 

adota uma classificação interna de fatores de 

riscos e categorias de eventos de perdas que 

permite a associação das perdas operacionais 

aos processos.

Como instrumento de gestão, em 2005 o  

Banco do Brasil instituiu o Limite Global de Ris-

co Operacional, para viabilizar o monitoramento 

das perdas e, ainda, imprimir maior agilidade 

na proposição de ações de mitigação. Também 

foi revisto o limite de perdas para os canais de 

auto-atendimento, que abrange Internet Pessoa 

Física, Terminais de Auto-Atendimento, Geren-

ciador Financeiro, dentre outros.

Constitui, ainda, elementos da avaliação sólida do 

capital, a utilização de políticas e procedimentos 

destinados a garantir que o Banco identifique, 

mensure e reporte todos os riscos relevantes. 

Nesse sentido, o Banco do Brasil estabeleceu di-

versos indicadores, chave de risco, que permitem 

identificar desvios no comportamento esperado 

dos processos operacionais, que exponham a 

Instituição a maiores riscos e, em conseqüência, 

a sofrer maiores perdas.

Em 2005, o Banco do Brasil participou do quinto 

estudo de impacto quantitativo –  intitulado QIS 5, 

lançado pelo Comitê de Supervisão Bancária de 

Basiléia e composto de planilha para simulações e 

questionário qualitativo.

Para efeito do exercício, foram realizadas simu-

lações de impacto no capital das dependências 

no País e no exterior, sob as abordagens Básica, 

Padronizada Alternativa e Avançada. O resultado 

obtido a partir do estudo indica que o Banco, mes-

mo com as exigências de Basiléia II, permanecerá 

dentro do índice de adequação de capital exigido.
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Em 2005, o Banco redefiniu sua abordagem 

quanto à cobrança e recuperação de créditos. Na 

fase de cobrança, o Banco reforçou a estratégia 

de preservação do relacionamento com o clien-

te, redução de custos e atuação mais tempestiva 

visando a minimizar o número de operações in-

gressadas na fase de recuperação. Nesta fase, as 

ações visaram à redução do prazo das soluções e 

minimização das perdas.

Com vistas a melhorar a adimplência de suas 

operações de crédito, o Banco adotou novas me-

didas, com destaque para:

• Reescalonamento automático: o Banco aprimo-

rou as formas de renegociação de créditos de 

pessoas físicas e de micro e pequenas empresas, 

tornando-as simplificadas e interativas. No ano, 

foram repactuadas mais de 427 mil operações, 

perfazendo R$ 871 milhões;

• Treinamento: mais de 16 mil funcionários parti-

ciparam de curso de cobrança e recuperação de 

créditos de Varejo. Para o segmento Atacado foi 

desenvolvido módulo específico;

• Cobrança automatizada: implementada a cobran-

ça de clientes inadimplentes por meio de alertas e 

avisos em Terminais de Auto-atendimento e Internet;

• Intensificação de ações de cobrança: redução 

dos prazos para negativação de clientes inadim-

plentes em órgãos de proteção ao crédito e co-

brança de clientes pela Central de Atendimento 

do Banco;

• Terceirização da cobrança extrajudicial: implan-

tação de novo modelo de gestão com indicadores 

de desempenho, que permite identificar e manter 

as empresas com melhor performance.

A perda líquida do período foi de R$ 517 milhões, 

representando 0,51% da carteira. No ano, R$ 3,2 

bilhões em operações de crédito foram baixados 

para prejuízo e mais de R$ 1 bilhão foram recupe-

rados desta condição.

Cobrança e Recuperação de Crédito
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Redução de Custos

Outro fator relevante na busca de melhores resul-

tados foi a consolidação de uma cultura de ges-

tão de custos, assimilada pelos funcionários e re-

fletida no desempenho da Empresa. A gestão de 

custos será um diferencial ainda maior no cenário 

de queda de taxa de juros e de margens de pro-

dutos, que se aproxima. Atento a isso, em 2005 

o Banco do Brasil alcançou índice de eficiência 

operacional jamais visto na história da Empresa, 

o que demonstra um avanço também significativo 

no perfil do resultado.

O índice de eficiência, que mede o percentu-

al das receitas operacionais consumidas pelas 

despesas administrativas, chegou a 40,3%, con-

tra 54,2% em 2004. Já o índice de cobertura das 

despesas de pessoal, com as receitas de presta-

ção de serviços, atingiu a marca de 102,3% em 

2005, comparada a 93,1% no ano anterior. Este 

desempenho reflete o equilíbrio entre geração de 

receitas e estrutura de custos e foi um dos focos 

principais dos objetivos e estratégias traçados 

para a Empresa.

 

Entre outras medidas adotadas pelo Banco para 

redução de custos, destacam-se dois novos siste-

mas de gerenciamento.

O primeiro, que se constitui na constante preocu-

pação com redução de custos, aliada à estratégia 

de melhoria do relacionamento com os principais 

fornecedores de tecnologia da informação (TI), 

resultou não só em economia para o Banco como 

em melhoria dos processos internos e dos ser-

viços oferecidos aos clientes BB. Exemplo disso 

foram as soluções adotadas em telefonia e teleco-

municações, ambas reconhecidas com prêmios 

oferecidos pelo mercado de TIC (Tecnologia, In-

formação e Comunicação). O Projeto Billing, de 

bilhetagem e controle de ligações telefônicas, 

proporcionou uma redução de despesas admi-

nistrativas com telecomunicações da ordem de  

R$ 16 milhões.

Outra iniciativa, com foco na redução de despe-

sas, foi a adoção de estratégia com transporte de 

valores, que proporcionou economia de R$ 37,4 

milhões nas despesas com suprimento de nume-

rário, reduzindo em mais de 52,5 mil as remessas 

de 2005 em relação ao exercício anterior – apesar 

da ampliação da base de clientes e do cresci-

mento do meio circulante.
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Controles Internos

Em observância aos direcionadores de controles in-

ternos e compliance adotados mundialmente e às 

normas internas da Organização, o Banco do Brasil 

busca continuamente o aprimoramento das metodo-

logias e ferramentas de controle e intensifica as ava-

liações de riscos nos processos organizacionais. 

No âmbito das unidade táticas e operacionais, fo-

ram realizadas verificações, tendo como resulta-

dos a revisão de processos, produtos e serviços; 

reavaliações de estruturas organizacionais, alça-

das e normativos; e a disseminação da cultura de 

controles. As ações relativas ao fortalecimento do 

Sistema de Controles Internos foram estendidas à 

rede externa de agências e às subsidiárias inte-

grais no exterior, com a consolidação do Progra-

ma de Compliance, que tem por objetivo principal 

assegurar que o Banco do Brasil atenda às exi-

gências regulamentares locais com observância 

das Políticas do Conglomerado.

Na sedimentação de melhores práticas de Go-

vernança Corporativa e no reconhecimento da 

relevância de um Sistema de Controles Internos 

eficaz, o BB aprimora o modelo de decisão co-

legiada com ênfase na instalação de comitês, 

comissões e subcomitês temáticos tais como: 

Risco Global, Prevenção a Ilícitos Financeiros e 

Cambiais, Risco Operacional, Segurança da In-

formação, Gestão de Ativos e Passivos e Risco de 

Crédito. (Ver página 53.)

No Banco do Brasil, o Controle Interno e o cum-

primento das leis e das normas, sejam externas 

ou internas, é responsabilidade da Alta Adminis-

tração, de todos os funcionários e dos gestores 

em todas as instâncias. A avaliação da efetividade 

dos controles é exercida de forma segregada e 

independente por vários níveis, tais como a atua-

ção do Conselho de Administração, do Comitê de 

Auditoria e Diretoria Executiva, além da Diretoria 

de Controles Internos, Auditoria Interna e Auditoria 

Independente.  

Dentre os esforços desenvolvidos pelo BB com vis-

tas a mitigar riscos e propiciar eficácia e efetividade 

aos controles, destacam-se o investimento no capi-

tal intelectual; o desenvolvimento e revitalização de 

soluções automatizadas de controles; a adoção de 

melhorias das práticas de Governança; o estabele-

cimento de novos mecanismos de segregação de 

funções; a implementação de novos modelos de 

contratação de serviços de terceiros.
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Em 2005, o Banco do Brasil avançou significativa-

mente no desenvolvimento de seus sistemas tec-

nológicos. A evolução das soluções adotadas e 

a consolidação de estratégias de relacionamento 

com fornecedores, entre outros aspectos, garanti-

ram ao BB o reconhecimento do mercado quanto 

à evolução em tecnologia bancária.

O Banco ampliou de modo expressivo o proces-

samento e o armazenamento de dados. A ca-

pacidade de processamento do BB chegou a  

86.276 MIPS (milhões de informações por segun-

do) – 35,7% a mais do que no ano anterior. O vo-

lume de armazenamento de dados alcançou 399 

Tb (terabytes) – mais 48%.

Em 2005 foram realizadas mais de 6 bilhões de 

transações automatizadas no Banco, o que cor-

respondeu a 89,2% do total de transações reali-

zadas pelos clientes.

Capacidade de Processamento – em MIPS
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O início da implantação da Rede de Multiserviços 

(Remus) trouxe maior velocidade ao tráfego de 

dados negociais e da comunicação interna, além 

de agregar recursos tecnológicos de ponta, tais 

como: serviço de voz sobre IP; ensino a distância; 

videoconferência; e-mail; e acesso à Internet. Em 

2005, foi feita a migração de 1.052 pontos para o 

novo modelo de rede. 

Aliada à migração da Rede Remus, teve início a 

adoção do uso de software livre nos servidores 

das agências. Esta decisão estratégica de adotar 

a solução não proprietária proporciona maior es-

2001 2002 2003 2004 2005

89,288,486,4
84,1

78,6

Tecnologia, Infra-estrutura e Logística
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tabilidade, desempenho e segurança, e, sobretu-

do, oferece uma relação custo-benefício bem mais 

atraente para a Empresa. A expectativa é que a 

Rede toda esteja instalada até o fim de 2006. Com 

isso, o atendimento eletrônico do BB dará um sal-

to de qualidade e ganhará em agilidade. 

Para garantir a destacada posição do BB em tecno-

logia bancária nos cenários nacional e internacio-

nal, é necessário investir na evolução constante dos 

seus processos internos. Desta forma, em 2005, foi 

estruturado o Novo Modelo de Arquitetura Tecnoló-

gica do BB, que deverá nortear toda a construção 

da infra-estrutura e dos sistemas de negócios. 

Em 2005, foi adotado também um novo modelo de 

desenvolvimento de aplicativos, para assegurar a 

adequação das soluções BB aos mais recentes re-

quisitos de mercado, especialmente os que se refe-

rem a gestão de recursos, processos e projetos.

O BB conquistou o reconhecimento do mundo 

corporativo por diversas iniciativas nas áreas de 

Tecnologia da Informação (TI) e Logística. Em 

2005, os trabalhos realizados receberam prêmios 

nacionais, distribuídos por empresas de comu-

nicação com publicações especializadas em TI, 

Finanças e Logística. 

Nas categorias “Integração de Sistemas”, “Melhor 

Implementação de Sistemas Compartilhados”, 

“Melhor Infra-estrutura Tecnológica”, “Melhor So-

lução para Gestão de Despesas de Telecomuni-

cações”, “Melhor Conjunto de Aplicativos para 

Mobile Banking e Responsabilidade Social Cor-

porativa”, o BB conquistou o “Prêmio e-finance 

2005”. O “Prêmio Padrão de Qualidade em B2B” 

foi uma resposta ao conjunto da obra na categoria 

“Bancos Infra-Estrutura”. 

Da revista Info Corporate, o BB recebeu, na ca-

tegoria “Serviços Financeiros”, a premiação, com 

o Projeto Billing, que ajuda a reduzir a conta de 

telefone. O sistema de compartilhamento dos ter-

minais de auto-atendimento (TAA) com a Caixa 

Econômica Federal, os serviços oferecidos pela 

Empresa por celular, a instalação da Remus e a 

política de segurança garantiram ao BB o prêmio 

“Excelência Relatório Bancário”. 

As ações de infra-estrutura operacional, em 2005, 

contabilizam a realização de 4.650 eventos, no-

tadamente: obras para instalação, manutenção e 

modernização de agências e postos de atendi-

mento físico e eletrônico. 

Também foram desenvolvidas ações que visavam 

à ampliação contínua do volume de processa-

mento de dados; a atualização dos programas e 

sistemas de segurança e transmissão de dados; 

e o aumento da capacidade dos canais de aten-

dimento ao público. 

Estas ações permitiram ao Banco atingir marcas 

importantes tais como: atualização do parque de 

equipamentos tecnológicos, com a substituição 
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de 4.078 TAA defasados; implantação, para as 

agências, de 943 equipamentos de tesouraria; 

instalação de 2.670 terminais de chamada de 

clientes (TCC) e 890 terminais dispensadores 

de senhas (TDS). 

A instalação dos novos pontos de atendimento 

no período contribuiu para dar maior conforto e 

comodidade aos clientes, bem como atender às 

diretrizes estratégicas do Banco:

• Desenvolver soluções ou criar relacionamentos 

baseados em atributos como familiaridade, con-

veniência, qualidade no atendimento e na valori-

zação do tempo do cliente;

• Manter a liderança no mercado de pessoas físicas;

• Ser o principal banco de empresas brasileiras 

no País e no exterior;

• Manter o atual nível de funcionalidade do Banco;

• Garantir o atendimento tempestivo aos aposen-

tados e pensionistas que recebem benefícios 

através do Banco do Brasil.

Além disso, iniciado em fevereiro de 2005 a título 

de teste-piloto nas cidades de Brasília, Curitiba e 

Recife, o compartilhamento das redes externas de 

TAA e de casas lotéricas entre o Banco do Brasil e 

a Caixa Econômica Federal foi expandido, a partir 

de setembro, para 22 estados, abrangendo 2.583 

municípios.

Essa iniciativa promove maior comodidade e con-

veniência aos clientes das duas instituições por 

meio de 7.113 pontos de atendimento comparti-

lhados, onde foram efetuadas mais de 3,1 milhões 

de transações e movimentados mais de R$ 128 

milhões no ano.
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O processo de prevenção e combate à lavagem 

de dinheiro é considerado de grande importância 

para o Banco. A Empresa investe permanente-

mente em estratégias para evitar que produtos e 

serviços do Banco sejam alvo deste crime, extre-

mamente lesivo para toda a sociedade. O BB vem 

promovendo uma série de ações com o objetivo de 

consolidar a cultura de prevenção, obtendo mu-

dança efetiva nas atitudes e no comprometimento 

do corpo funcional com o processo.

Os bancos são importantes neste combate por-

que dificilmente consegue-se lavar dinheiro sem 

que os recursos ilícitos transitem pelo sistema fi-

nanceiro. O Banco do Brasil, como uma institui-

ção ética e consciente do seu papel social, quer 

participar do esforço nacional e internacional de 

combate à lavagem de dinheiro, que tantos males 

tem causado em todo o mundo.

O fato é que, se houver desatenção ou negligên-

cia quanto aos procedimentos de prevenção, 

pode-se, direta ou indiretamente, facilitar a vida 

de criminosos e ajudando a preservar a cadeia 

financeira do crime em nosso País. 

Vale ressaltar que o BB faz esse trabalho em 

conformidade com a exigência legal. A legisla-

ção brasileira que rege a prevenção e combate 

à lavagem de dinheiro estabelece uma série de 

obrigações aos bancos, inclusive penalidades 

para os administradores das instituições eventu-

almente infratoras.

Por meio do sistema de Detecção de Lavagem 

de Dinheiro (DLD), o Banco trata todas as ope-

rações financeiras realizadas por clientes. E, com 

base em critérios e parâmetros lógicos, informa 

às agências, para análise, as movimentações 

consideradas atípicas. Ou seja, aquelas informa-

ções que podem conter indícios de lavagem de 

dinheiro. Por determinação legal, todo o processo 

transcorre de forma sigilosa. 

As agências possuem o principal requisito para a 

eficácia do processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro: o conhecimento do cliente, 

seu faturamento, seus negócios, o mercado onde 

atua etc. O sistema DLD, dessa forma, funciona 

como uma preciosa ferramenta para a análise das 

agências, que têm, pelas características citadas 

acima, efetivamente, condições de avaliar a exis-

tência ou não de indícios de lavagem de dinheiro. 

O crime de lavagem é, reconhecidamente, um 

dos mais sofisticados do mundo. As novas tecno-

logias e a globalização dos serviços financeiros, 

com uso de redes conectadas online, conferem 

muita velocidade à circulação dos recursos e fa-

vorecem as operações de lavagem de dinheiro. 

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
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O Banco do Brasil tem trabalhado exaustivamen-

te no sentido de mapear áreas de risco e de vul-

nerabilidades, para manter-se atualizado neste 

combate. Este esforço significa prospectar e im-

plementar novos procedimentos e sistemas de 

monitoramento antilavagem adequados à dinâmi-

ca dos negócios bancários e ao aperfeiçoamento 

das técnicas de lavagem. Cabe ressaltar que o 

aspecto fundamental deste processo consiste na 

sensibilização para o problema, na informação e 

na competência dos funcionários. As análises dos 

indícios realizadas pelos funcionários são a base 

para todas as informações prestadas pelo BB ao 

Banco Central e ao Coaf. 

Em 2004, foram incorporados novos parâmetros 

ao sistema DLD, o que permitiu uma seleção mais 

qualificada das operações consideradas suspei-

tas. Devido a esta triagem, as agências, a partir de 

janeiro de 2005, passaram a receber um número 

menor de sinalizações. Deste modo, as agências 

têm conseguido concentrar melhor seus esforços, 

realizando uma investigação mais acurada de 

cada caso que eventualmente recebam via DLD. 

Para facilitar e/ou racionalizar ainda mais o traba-

lho de análise de indícios pelas agências, o Banco 

divulgou novas instruções em março de 2005. 

Foram implantadas também modificações impor-

tantes nos itens que fazem parte da verificação de 

conformidade, realizada periodicamente em relação 

ao processo de prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro nas agências.

As medidas não se restringem às dependências no 

País. O Banco está avaliando o processo de preven-

ção e combate à lavagem de dinheiro na rede exter-

na e nas transações realizadas com o exterior.

Outra preocupação está relacionada com a ca-

pacitação dos funcionários, especialmente os 

que trabalham nas agências. Nos quatro primei-

ros meses de 2005, foram realizadas dezenas de 

Oficinas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no 

País, com a participação de cerca de mil funcio-

nários. No segundo semestre, as oficinas deram 

origem a um curso mais abrangente, a ser aplica-

do em todas a regiões. 

No âmbito externo, o Banco tem participado ativa-

mente, como convidado especial, do Gabinete de 

Gestão Integrada de Prevenção e Combate à La-

vagem de Dinheiro do Governo Federal, respon-

sável por manter a constante articulação das insti-

tuições governamentais envolvidas no combate a 

este crime. O GGI–LD é composto por órgãos dos 

Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo e pelo 

Ministério Público.



Relatório Anual 2005Relatório Anual 2005



Relatório Anual 2005 - Banco do Brasil    133

Revolução Tecnológica

No Brasil, os anos 90 se iniciaram com um 

choque inesperado e confuso: o congela-

mento da poupança de toda a população, em 

mais um dos planos econômicos que tenta-

vam conter a inflação. A tão almejada estabi-

lidade monetária, porém, somente viria a ser 

atingida quatro anos depois do início da dé-

cada, com a criação da nova moeda, o real.

O século XX, de tantas turbulências políticas 

e econômicas, de tantas guerras e disputas, 

encerrou-se com a vitória de uma revolução 

tecnológica pacífica, limpa e totalmente ino-

vadora, representada pela internet. A disse-

minação de seu uso e de suas facilidades, 

que atingiram positivamente a vida de cente-

nas de milhões de pessoas, podem ser con-

sideradas o coroamento e a mais fascinante 

conquista desse século incrível. As possibi-

lidades abertas à transferência individual e 

corporativa de tecnologia, conhecimento, sa-

ber e cultura fazem da internet um avanço, 

tão ou mais importante do que a invenção da 

imprensa por Guttemberg 500 anos atrás.      

O Brasil não ficou distante dessa conquista, 

ao contrário, absorveu-a e incorporou-a ao 

seu modo de vida, e o Banco do Brasil as-

sumiu posição de liderança no uso da nova 

tecnologia. Foi o primeiro banco a oferecer a 

seus clientes acesso gratuito limitado à rede 

mundial de computadores, em 1999. 

Em 1996, um aumento de capital no valor de 

R$ 8 bilhões reestruturou a situação patrimo-

nial do Banco, ao mesmo tempo em que se 

outorgavam aos acionistas três séries de bô-

nus de subscrição, que venceriam sucessi-

vamente até 2011. Encerrando o século XX, o 

Banco do Brasil recebeu, em 1999, o Prêmio 

Mauá, concedido pela Bolsa do Rio à mais 

importante empresa aberta do ano anterior.



Parabéns, Banco do Brasil! São 100 anos de 

Bovespa – fato muito importante para a própria 

Instituição, para os que investiram em suas 

ações, os analistas de investimentos e, sobre-

tudo, para a população brasileira que, nesse 

tempo, pôde desfrutar da credibilidade ofereci-

da pelo Banco.

Em 1968, eu estagiava numa corretora de valo-

res e o Banco do Brasil foi a primeira empresa 

cujo balanço analisei. A partir dali, nunca dei-

xei de acompanhar o Banco. Como analista de 

investimento certificado, associado à Apimec-

DF, compareci à maioria das apresentações do 

BB na Associação. Colhia informações de re-

sultados e planos futuros, ingredientes para o 

aconselhamento de investimentos no mercado 

de capitais.

É claro que o Banco do Brasil, como qualquer 

outra empresa, passou por momentos de di-

ficuldades, mas devido à credibilidade que 

desfruta perante o público, diligenciou bem 

e transpôs os obstáculos, trazendo sempre 

tranqüilidade e segurança aos seus clientes 

e investidores.

Victor José Hohl

Economista e Analista de Investimento  

Certificado, associado à Apimec – DF
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Promover a qualidade de vida no trabalho, excelência em competência  
profissional e satisfação dos funcionários.

Desenvolvimento dos funcionáriosMelhor banco para trabalhar

Metas 2005 Desempenho
80% de funcionários que se declaram 78,7% dos funcionários

satisfeitos em trabalhar no BB, medido na  satisfeitos ou

Pesquisa de Satisfação no Trabalho  muito satisfeitos

90% de funcionários com, no mínimo, 

30 horas de treinamento por ano 96%

Perspectiva Comportamento Organizacional
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No relacionamento com seus funcionários, o 

Banco do Brasil procura compatibilizar habilida-

des e expectativas individuais com as necessi-

dades e os objetivos da Empresa, valorizando 

o trabalho eficiente e inovador e reconhecendo 

o esforço individual e da equipe na construção 

do resultado.

Ao assegurar condições previdenciárias, assis-

tenciais, de segurança e de saúde que propiciam 

melhoria da qualidade de vida e do desempenho 

profissional de seus funcionários, o BB visa a ga-

rantir que a sustentabilidade de Empresa seja 

percebida como responsabilidade de todos, prin-

cipalmente de seus clientes internos.
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Política de Carreiras e Educação

O Banco do Brasil prevê e estimula a formação 

de carreiras dentro da Instituição, buscando con-

ciliar as estratégias organizacionais da Empresa 

com as expectativas de crescimento profissional 

dos funcionários. Para isso, conta com um progra-

ma de ascensão profissional que avalia compe-

tências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

e experiências. Este programa busca oferecer 

todas as condições de ascensão profissional na 

Empresa, tendo como pilar a orientação para o 
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cional. A avaliação do funcionário é feita por múlti-

plas fontes: auto-avaliação (atribuição de concei-

tos pelo funcionário para o próprio desempenho); 

superior (atribuição de conceitos, por todos os 

subordinados, para o desempenho do gestor da 

equipe); subordinados (atribuição de conceitos, 

pelo gestor imediato, para todos os funcionários 

de sua equipe); e pares (atribuição de conceitos, 

por funcionários de uma mesma equipe).

Remuneração, Participação 

nos Lucros e Negociações Salariais

Em 2005, o BB pagou a seus funcionários o 

valor de R$ 4,8 bilhões em salários. A título de 

Participação nos Lucros e Resultados (PLR), o 

Banco reservou o montante de R$ 530 milhões, 

distribuídos conforme negociações em acordos 

coletivos com entidades representativas dos fun-

cionários, equivalente a 11% do total do salário 

pago a seus funcionários.

O acordo coletivo 2005/2006, firmado com as enti-

dades sindicais, incorporou cláusulas específicas e 

concedeu reajuste de 6% sobre o salário e demais 

verbas de natureza salarial e benefícios, além de 

abono de R$ 1.700,00 para todos os funcionários. 

Previdência Complementar

O Banco ainda contribui com a Caixa de Previdên-

cia dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), o 

maior fundo de pensão da América Latina, que, 

desenvolvimento destas competências, com a si-

nalização dos caminhos a serem percorridos para 

o crescimento pessoal e funcional.

 O BB também reconhece a importância da edu-

cação do indivíduo para sua inserção na socie-

dade. Por isso, busca capacitar seus funcionários 

além das necessidades dos negócios. A oferta de 

treinamento é voltada para todos os segmentos 

do corpo funcional. Em 2005, foram concedidas 

3.304 bolsas de graduação, 3.583 bolsas de MBA, 

200 de aperfeiçoamento e pós-graduação e 481 

para estudos de língua estrangeira. O investimen-

to total em treinamento e capacitação foi de mais 

de R$ 100 milhões. 

Além disso, para o ano de 2005, o Banco instituiu 

a meta individual de, no mínimo, 30 horas de trei-

namento por funcionário, com impacto direto na 

pontuação que define a participação nos lucros 

da Empresa. Ao final do ano, a meta foi cumprida 

por 80.468 funcionários (96% do total).

Avaliação dos Funcionários

Em 2005, foi instituída nova forma de avaliação 

dos funcionários, chamada de “Gestão de De-

sempenho por Competências”. Esse novo siste-

ma de avaliação se baseia em perspectivas de 

desempenho que correspondem aos focos de in-

teresse da Empresa, conforme disposto na Estra-

tégia Corporativa: Financeira, Clientes, Processos 

Internos, Sociedade e Comportamento Organiza-
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no fim do ano, contava com 135.822 associados 

funcionários do BB, sendo 79.787 ativos e 56.035 

aposentados. No ano, a contribuição patronal foi 

de R$ 528,8 milhões.

Saúde e Qualidade de Vida

Atento à promoção da saúde e à qualidade de 

vida no ambiente de trabalho, o BB destinou, a 

título de contribuição patronal, R$ 379,1 milhões 

para a Caixa de Assistência dos Funcionários do 

Banco do Brasil (Cassi). À luz dos compromissos 

estabelecidos nas políticas de responsabilidade 

socioambiental, que define o respeito à diversi-

dade como um de seus princípios, foi definida 

em 2005, para implantação no primeiro trimestre 

de 2006, a inclusão de companheiros do mesmo 

sexo de funcionários do BB como beneficiários 

da Cassi.

O auxílio-alimentação é outro benefício pago pelo 

Banco a seus funcionários e colaboradores. No 

período, foram destinados R$ 323 milhões para 

essa finalidade.

Ainda no que concerne aos aspectos de saúde 

e qualidade de vida no trabalho, foi revisado, em 

setembro de 2005, o Programa de Assistência a 

Vítimas de Assalto e Seqüestro, que passou a in-

corporar medidas que visam aumento da segu-

rança e ao apoio a eventuais vítimas.

Comunicação Corporativa

O relacionamento do BB com seus funcionários e 

colaboradores se dá por meio de diversos canais 

de comunicação, permanentemente abertos e 

disponíveis. São exemplos os Portais na Internet 

e na Intranet, a Agência de Notíciais (canal no 

sistema interno do Banco), a revista bb.com.você, 

a TVBB (canal de TV corporativo) e o Caderno 

Profissionalização.

Com o objetivo de proporcionar o acesso para to-

dos os funcionários às publicações corporativas, o 

Banco do Brasil publicou, em dezembro de 2005, 

a versão da revista corporativa bb.com.você em 

alfabeto braile. Por meio de uma parceria com o 

Instituto Benjamin Constant, centro de referência 

em deficiência visual do Ministério da Educação, 

a 33ª edição da revista, com 40 páginas, foi inte-

gralmente transcrita para tornar a leitura acessível 

a pessoas com 100% de deficiência visual.

Ainda em 2005, o Banco lançou a Ouvidoria Interna, 

com o objetivo de democratizar e humanizar as re-

lações de trabalho. Por meio das sugestões, denún-

cias e reclamações que acolhe, a Ouvidoria propõe 

melhorias nos processos, garantindo que as mani-

festações dos funcionários estejam presentes no 

aprimoramento das políticas e práticas de gestão 

de pessoas e da  responsabilidade socioambiental. 
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Satisfação no Trabalho

O Banco oferece anualmente, para preenchimen-

to voluntário de seus funcionários, a Pesquisa de 

Satisfação no Trabalho. Ela é composta por 34 

questões, que avaliam a satisfação em relação ao 

trabalho sob diferentes aspectos, como recom-

pensas, relacionamentos, oportunidades de cres-

cimento e condições de trabalho.

Em 2005, 78,7% dos funcionários que respon-

deram à Pesquisa de Satisfação no Trabalho de-

monstraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos por 

trabalhar no Banco do Brasil.
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Relatório Anual 2005
Um Novo Mundo

Neste alvorecer do século XXI, as comunica-

ções, a informática e a internet estão aplai-

nando o mundo e reduzindo não apenas as 

distâncias, mas as diferenças entre as nações 

e seus povos. O que se convencionou deno-

minar globalização é um fenômeno tecnoló-

gico mais do que político. Hoje, a tecnologia 

eletrônica conecta as empresas, os homens 

e seus negócios. Prestam-se todos os tipos 

de serviços e se compram e vendem os mais 

variados produtos, mercadorias e ativos, na 

consulta a um terminal ou no clicar de um bo-

tão de computador.

O Banco do Brasil foi, como sempre, pioneiro 

nessa intensa e dinâmica atividade em nosso 

país. Ele é, há vários anos, a instituição finan-

ceira brasileira com maior presença na rede 

mundial de computadores.

Seguindo essa inexorável tendência mun-

dial à automação, a Bovespa extinguiu re-

centemente seu velho e tradicional pregão a 

viva-voz. Ela passou a ser apenas um mer-

cado eletrônico, mas no qual, com a maior 

visibilidade, segurança e eficiência, mudam 

de mãos, todos os dias, participações acio-

nárias em centenas de empresas brasileiras. 

Ao mesmo tempo, a Bovespa vem agindo, fir-

memente, no sentido de aprimorar a Gover-

nança Corporativa no País. O Banco do Brasil 

é seu parceiro nessa trajetória.

Foi com esse objetivo que o Banco promoveu 

uma série de medidas nos últimos anos. Os 

estatutos foram alterados, visando a garantir 

maior transparência à gestão societária. As 

ações preferenciais foram convertidas em 

ordinárias e hoje só existem ações votantes. 

Os direitos dos minoritários foram ampliados, 

inclusive com a concessão de 100% de tag 

along, em caso de alienação de controle.

Essas atitudes do Banco do Brasil redunda-

ram em maior confiança dos investidores, o 

que repercutiu na performance das ações no 

mercado. Entre dezembro de 2001 e o mes-

mo mês de 2005, as ações do Banco tiveram 

valorização de 298,5%, enquanto o Ibovespa 

evoluiu 146,4%. 

As ações do Banco do Brasil, negociadas 

nas coloridas e luminosas telas eletrônicas 

da Bovespa, são o reflexo da seriedade 

com que a Empresa trata as relações com 

seus acionistas. 
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Intangíveis

Marca

O valor da marca influencia diretamente o resul-

tado financeiro ao atrair e reter clientes e gerar 

mais negócios. 

A decisão estratégica do Banco do Brasil de 

segmentar sua base de clientes exerceu forte 

impacto sobre sua imagem. Atender a diversos 

mercados – Varejo, Atacado e Governo – signi-

ficou estabelecer relacionamentos específicos, 

sob medida para cada segmento. Como resulta-

do desta estratégia, o Banco desenvolveu e im-

plementou ações  diferenciadas, que levaram ao 

reforço do posicionamento de marca do BB de 

“Identidade com o cliente” e do posicionamento 

da Empresa como um ”Banco completo, especia-

lizado em segmentos de mercado”. Essas inicia-

tivas influenciaram a percepção dos clientes, que 

passaram a ver o Banco do Brasil mais prepara-

do para atender a cada mercado. 

Em 2005, 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. A 

marca Banco do Brasil, subiu do 4º para o 3º lugar 

no ranking das empresas brasileiras mais valio-

sas. No segmento financeiro, foi a marca que mais 

cresceu, apresentando evolução de 15,6%.

Ainda, pelo 15º ano consecutivo, o BB lidera o 

ranking Top of  Mind das instituições financeiras 

mais lembradas na pesquisa realizada pelo Insti-

tuto DataFolha.

Tecnologia

O Banco do Brasil tem um programa permanen-

te de automação bancária que engloba projetos 

de renovação dos equipamentos de informática, 
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modernização dos aplicativos BB e treinamento e 

capacitação dos funcionários para dar respaldo 

aos avanços tecnológicos.

Os investimentos dos últimos anos confirmam 

o BB como um dos bancos tecnologicamente 

mais avançados da América Latina, com tecno-

logia de auto-atendimento e de gestão de ativos 

buscada por instituições financeiras de vários 

países do mundo.

Funcionários

Com quase dois séculos de história e participa-

ção expressiva no mercado brasileiro, o Banco 

do Brasil conta com um corpo de funcionários al-

tamente comprometido e qualificado. Na cultura 

da Empresa encontra-se uma singularidade que 

motiva profissionais de todas as idades: o BB é 

um banco comprometido com o desenvolvimento 

do País e uma instituição financeira voltada para 

o mercado. 

Da própria história da Empresa surgem caracte-

rísticas como flexibilidade e grande capacidade 

de adaptação, que dão ao BB um diferencial em 

relação ao mercado. Isso, muitas vezes, coloca o 

Banco do Brasil à frente de seus pares no desen-

volvimento de produtos e serviços, nas inovações 

tecnológicas, na gestão dos negócios e nas estra-

tégias de atuação.

Capilaridade

A capilaridade da rede de atendimento do BB ele-

va o potencial de geração de negócios e determi-

na o sucesso de diversas estratégias do Banco 

do Brasil. Por meio de sua rede, os produtos, os 

serviços e a própria marca adquirem grande ex-

posição, o que eleva o alcance da comunicação e 

transmite, além de confiança, facilidade e como-

didade aos clientes.

A diferenciação mercadológica conquistada pelo 

Banco por meio de seus canais de distribuição é 

reforçada pela estruturação das agências em mer-

cados – Atacado, Varejo e Governo. Essa estrutura-

ção, além de apresentar convergência com as prá-

ticas de mercado, proporciona enfoque ampliado e 

atualizado aos conceitos de atendimento bancário.

A aplicação da segmentação e da especialização 

do atendimento por meio de canais diferencia-

dos, sob a ótica da logística empresarial, parte 

do pressuposto de que a satisfação do cliente de-

pende da administração eficiente dos canais de 

distribuição, da disponibilidade e da adequabili-

dade do atendimento.

O valor da capilaridade do Banco do Brasil cres-

ce ainda mais ao se considerarem os diversos ca-

nais automatizados à disposição de seus clientes. 

Além do aspecto negocial, esses canais dissemi-

nam a cultura tecnológica para a base de clientes 

e reduzem os custos operacionais da Empresa.
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Reconhecimentos Outorgante Motivo

Prêmios IBRE IBRE – Instituto Brasileiro 

de Economia

Maior conglomerado financeiro em operações  

de crédito e “Depósitos totais e receitas de  

intermediação financeira”.

15º Prêmio FGV  

de Excelência  

Empresarial

IBRE e Fundação Getúlio 

Vargas

Como destaque pelo seu desempenho  

econômico-financeiro e por sua  

eficiência empresarial. 

Prêmio Nacional  

da Gestão Pública

Ministério do Planejameto,  

Orçamento e Gestão

Em reconhecimento à qualidade do trabalho realizado 

pela Diretoria de Crédito do BB durante  2004.

Prêmio Folha  

Top of Mind 2005

Folha de São Paulo Marca mais lembrada, categoria Banco, 

pelo 15° ano consecutivo.

Prêmio Objetivos  

de Desenvolvimento  

do Milênio - (ODM)

PNUD – Programa das 

Nações Unidas para o 

Desenvolvimento

Contribuição para inclusão social, cidadania, 

promoção dos direitos humanos e por ajudar o Brasil 

a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento  

do Milênio (ODM), da ONU.

Prêmio Você S/A Revista Você S/A em  

parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas

Melhor Banco para “Você Investir”

Prêmio Cobertura  

Performance 2005

Revista Cobertura de 

Mercado de Seguros

“Melhores produtos” e “Marketing de Produtos 

e Serviços” nos cases: “Censo de Monitoramento 

de Controle de Qualidade de Serviços”,  

“Campanha de Benefícios BB Seguro Auto” 

e Ouvidoria BB Seguro Auto”. 

Menções honrosas como 

Melhor Evolução em RI 

e Melhor Relatório Anual

IR Magazine Reconhecimento pelo desempenho na área 

de relações com investidores.

Selo Assiduidade  

Apimec SP 

Apimec SP Pela realização de apresentações públicas  

para o mercado de capitais por 11 anos  

consecutivos naquele estado.

Prêmios e-finance Revista Executivos 

Financeiros

O BB recebeu seis prêmios pelo avanço  

tecnológico da indústria bancária.  

(Ver página 128.)

Prêmio Info Corporate Info Corporate Desenvolvimento de um sistema próprio de billing 

que vem ajudando a reduzir os gastos com 

telecomunicações. (Ver página 128.)
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Reconhecimentos Outorgante Motivo

Best CLS-Linked  

Bank Offering in  

Latin America

Global Finance Melhor solução para operar no CLS Bank –  

clearing para o mercado de câmbio. 

Wold’s Best Trade Finance 

in Brazil

Global Finance Melhor banco de financiamento  

ao comércio exterior do Brasil

Destaque Especial 

de Comércio Exterior

Assoc. de Com. Exterior do 

Brasil (AEB) e Sec. de Com. 

Exterior (Secex)

Principal Banco no apoio ao  

Comércio Exterior brasileiro.

Prêmio Ouro da  

Associação Brasileira 

de Marketing Rural 

& Agronegócios 

ABMR&A – Associação 

Brasileira de Marketing 

Rural e Agronegócios

Campanha de Comunicação em Produção 

Agropecuária, com os filmes: Algodão,  

Laranjal, Flores e Mel, da campanha  

publicitária “Valores do Brasil”.

Project Finance Deal  

of the Year Awards

Euromoney Estruturação do Projeto Eólico da empresa  

Ventos do Sul Energia S.A.

Empresa selecionada 

para compor o Índice 

de Sustentabilidade 

Empresarial – ISE 

da Bovespa

Bovespa Reconhecimento do mercado quanto  

ao BB ser uma empresa que gera valor  

para seus acionistas de forma social 

e ambientalmente responsável.

Prêmio Padrão de  

Qualidade em B2B

Camara-e.net, B2B 

Magazine e  

E-Consulting Corp 

Prêmio recebido pela eficácia de  

suas estratégias e tecnologias. 

Prêmio Balanço Social Aberje, Apimec, Ethos, 

Fides e Ibase

Pela quarta vez consecutiva, por apresentar  

o melhor Balanço Social do ano na  

Região Centro-Oeste.

Troféu Aberje Aberje – Associação de 

Comunicação Empresarial

Pelo livro “Mídia, Comunicação Pública  

e Participação Social”.

Prêmio Top de Ecologia ADVB – Associação  

dos Dirigentes de  

Vendas e Marketing

Colaboração para o crescimento econômico  

do País, sem degradar o meio ambiente,  

estimulando a conservação da natureza.

Prêmio Telemar  

de Inclusão Digital

Telemar Atuação em aprox. 400 municípios brasileiros, 

beneficiando mais de 1 milhão de pessoas.



• 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.

• 1906

As ações do Banco do Brasil são lançadas em Bolsa.

• 1926

A sede do Banco se transfere para o antigo prédio 

da Bolsa do Rio, atual Centro Cultural, na Rua

Primeiro de Março.

• 1936

Criada, em novembro, uma importante ferramenta 

de atuação do Banco: a Carteira de Crédito 

Agrícola e Industrial.

• 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.

• 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.

Linha do Tempo

• 1808

O príncipe regente, D. João, determina a criação 

do Banco do Brasil, em 12 de outubro de 1808.

• 1819

O Banco fi nancia 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.

• 1851

Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá, cria 

uma nova instituição denominada Banco do Brasil.

• 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 ocasio-

na a maior crise fi nanceira do período monárquico.

• 1866

O Banco deixa de emitir moeda e passa a ser 

instituição de depósitos, descontos e empréstimos 

sobre hipotecas.
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• 1960

No dia da inauguração da nova capital, 21 de abril 

de 1960, a sede do Banco é transferida para Brasília.

• 1964

A Lei da Reforma Bancária extingue a Sumoc 

e cria o Banco Central do Brasil e o Conselho 

Monetário Nacional.

• 1967

O Banco passa a dedicar energias ao mercado

internacional.

• 1969

É lançado o Cheque Ouro, o mais antigo cheque 

especial no mercado.

• 1976

O Banco inaugura, na cidade de Barra do Bugres, 

em Mato Grosso, sua milésima agência.

• 1985

É criada a Fundação Banco do Brasil.

• 1986

O Banco passa a atuar em todos os segmentos 

do mercado fi nanceiro.

• 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 infl ação 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 certifi cado 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 fi scal e fi nanceira.

• 2004

É feita uma emissão privada de ações para custear 

a aquisição e cancelamento, em oferta pública, dos 

bônus de subscrição ainda em circulação.

• 2005

O Banco lucra R$ 4,2 bilhões, apresentando o 

maior resultado de sua história.

• 2006

As ações do Banco do Brasil completam 100 anos 

em circulação no mercado.
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Informações aos Acionistas

Direitos dos Acionistas

Os Mercados Financeiro e de Capitais são regulamentados 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 ór-
gãos reguladores. O principal órgão regulador e fi scalizador do 
Mercado de Capitais é a Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
cujas normas visam a proteger os direitos do investidor. 
São direitos essenciais dos acionistas, dentre outros: o direito 
à informação (Lei 6.404 e Instrução CVM 202/93), um dos seus 
principais meios de defesa; o direito à participação nos lucros; 
o direito de retirada (Lei 6.404/76, art.137); o direito de prefe-
rência em aumento de capital (Lei 6.404, art.171); o direito de 
voto para eleger os executivos da Companhia e deliberar sobre 
as principais medidas a serem aprovadas na Assembléia Geral 
Ordinária (AGO) ou Extraordinária (AGE); e o direito de fi scalizar 
a gestão da Empresa.

Assembléias

Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do 
exercício social, deverá ser instalada a AGO para deliberar sobre 
as contas, a destinação dos lucros e eleger administradores. 
A qualquer tempo, poderá ser convocada uma AGE para tratar 
sobre reforma do Estatuto Social e sobre outros assuntos pre-
vistos na Lei das S.A.
Para participar das Assembléias, os acionistas devem apre-
sentar, 24 horas antes, instrumento de mandato ou declaração 
atualizada da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia 
(CBLC), se for o caso.

PRODIN

A CVM implantou o Programa de Orientação e Defesa do In-
vestidor (PRODIN) e criou em sua estrutura organizacional a 
Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores 
que está encarregada, além de responder às consultas e recla-
mações, de desenvolver programas de orientação e educação 
de investidores.
Atendimento ao Investidor: 0800 7260802

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

Os acionistas podem fazer suas negociações pela Internet, no 
site investimentos-e, no Portal bb.com.br ou comparecendo a 
qualquer agência do Banco no País.

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) e www.bb.com.br/ri.

Jornais onde são publicados os balanços, fatos relevantes 
e avisos aos acionistas:
• Diário Ofi cial da União (DF); Correio Braziliense (DF); Gazeta 
Mercantil (SP); e Jornal do Commercio (RJ).

Teleconferências do Resultado

O BB divulga seus resultados trimestralmente e realiza telecon-
ferências em português e inglês para prestar mais informações 
sobre os números. O acesso é facultado a todos os interessa-
dos e pode ser obtido pela Internet, no Portal bb.com.br.

Atendimento ao Acionista

• Sala do Acionista: As informações sobre o comportamento 
dos papéis do BB, posição acionária, entre outros serviços, 
podem ser obtidos por meio da Sala do Acionista no site de 
Relações com Investidores. Nesta página o acionista pode, 
ainda, esclarecer dúvidas e fazer contato com a Gerência de 
Relações com Investidores.

• Central de Atendimento: 4004-0001 Capitais
 0800 7290001 Demais Localidades 

• Agências Banco do Brasil

Banco do Brasil
SBS Qd 1 Bl C 24º andar 
Ed. Sede III
Setor Bancário Sul
70073-901 Brasília DF 
www.bb.com.br

Presidência
Tel.: (61) 3310-2400
Fax: (61) 3310-2563

Vice-presidência de 
Finanças, Mercado de 
Capitais e Relações 
com Investidores 
Tel.: (61) 3310-3406
Fax: (61) 3310-2561

Diretoria de Relações 
com Funcionários 
e Responsabilidade 
Socioambiental
Tel.: (61) 3310-4722
Fax: (61) 3310-2026

Gerência de Relações 
com Investidores
SBS Qd 1 Bl “C” 5º andar 
Ed. Sede III
Setor Bancário Sul
70073-901 Brasília DF
Tel: (61) 3310-3980
Fax:(61) 3310-3735
e-mail: ri@bb.com.br

Informações Corporativas

Auditoria Externa
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
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