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Aviso Importante 

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, 

sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados 

e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas 

e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os 

administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos 

difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou 

resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas 

expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do 

desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados 

internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar 

qualquer estimativa contida nesta apresentação. 
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O caminho para um novo ciclo de crescimento 

sustentável 

Aumento da produtividade e da competitividade da economia 

depende dos seguintes fatores: 
 

Elevação dos investimentos, com foco em infraestrutura 

(programa de concessões); 
 

Maior inserção do País no comércio internacional; 
 

Aprovação do teto de despesas do governo; 
 

Reforma e simplificação da estrutura tributária; 
 

Reforma previdenciária. 
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O Banco do Brasil irá 

aumentar sua rentabilidade 

em níveis compatíveis a dos 

bancos privados brasileiros.  
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Alicerces da Estratégia 
  

Rentabilidade 
 

Experiência do Cliente 
 

Eficiência 
 

Gestão da PCLD 
 

Capital 
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Originação de Crédito com qualidade e precificação 

adequada ao risco 

PJ 
R$ 327,6 

bilhões 
Agro 

R$ 184,5 bilhões 

PF 
R$ 187,9 

bilhões 

Exterior 
R$ 51,2 

bilhões 

R$ 751,2 bilhões 
Total da carteira de crédito ampliada (Jun/16) 

(1) Informações anualizadas. (2) Não inclui operações como o Governo. (3) Série revisada desde o 1T15 devido a ajuste de metodologia. 

 

Carteira de Crédito Margem Financeira Bruta 

Jun/15 - Jun/16 

-1,2% +17,5% 
2T16 / 2T15 

Spread por Segmento (%)(1) 

Spread Global 
De 4,3% no 2T15 para  

4,9% no 2T16 

4,8 4,5 4,8 4,8 4,9 
5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 

7,0 7,1 7,4 7,5 7,7 

14,0 14,9 15,5 15,8 16,3 

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Agronegócios Pessoa Jurídica²
Operações de Crédito³ Pessoa Física
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Melhoria da experiência do cliente e digitização do 

atendimento 

Soluções digitais 

Funcionamento 

de 8h às 22h 

Funcionamento 

de 10h às 16h 

CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

Telefone 

 

Email 

 

Chat/Msg 

 

Videochat 

 

Troca de documentos 

 

Duplo Sim 

Gerentes de  

Atendimento Presencial 
Gerentes de  

Relacionamento Digital 

Soluções humanas 
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Novos modelos de atendimento digital agregam valor 

ao relacionamento 
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Ampliação da 

Rentabilidade de 20% 

a 44% 
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Capacidade 

Operacional acrescida 

em 35% 
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Satisfação e lealdade 

dos clientes Estilo 

(NPS¹) 16% superior 

B
B

 E
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 1,1 milhão de clientes no 

1S16 
 
 

1,3 milhão de clientes 

projetados para o final de 2016 P
e
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 /
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3,2 milhões de clientes no 1S16 
 

3,7 milhões de clientes 

projetados para o final de 2016 

(1) Net Promoter Score.  
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Diversificação de negócios e oferta assertiva de 

produtos e serviços  

11 milhões 
de clientes  

proventistas  

20 milhões de 

clientes com 

potencial para 

seguridade  

15 milhões de clientes com 

possibilidade de aquisição de crédito 

6 milhões 
de clientes 

com potencial 

de captação 
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43,4 
42,4 

41,5 
40,8 

39,7 

Eficiência¹ - 12 meses (%)

Controle das despesas e melhoria contínua da eficiência 

(1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 

109,6 mil funcionários 

5.428 agências 

Junho / 16 

 4,9   4,7  
 5,0   4,8   5,0  

 2,9   3,1  
 3,4  

 3,0   3,0  

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Despesa de Pessoal (R$ bilhões) Outras Despesas Administrativas (R$ bilhões)
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Em 2019, o índice de capital principal do BB alcançará, 

pelo menos, 9,5% 

Geração orgânica de resultados 
 

 Foco nos negócios que trazem o 

melhor retorno  

 Rentabilização da carteira de crédito 

 Aprimoramento na experiência do 

cliente 

 Continuidade no controle das 

despesas administrativas 

 Melhoria da eficiência operacional 

 Controle da inadimplência e gestão da 

PCLD 
 

Gerenciamento do RWA 
Foto: CCBB SP - Divulgação. 
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Obrigado! 
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O maior banco da América Latina 

Av. Paulista, 2163 - 2º andar – Cerqueira César 

São Paulo/SP - Brasil - CEP 01311-933 
+55 (11) 3066-9110 www.bb.com.br/ri ri@bb.com.br 


