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Prêmio

GRI Reader’s Choice:
categorias Engajamento, Prêmio
Investidor e Vencedor Geral

Melhor banco latino-americano de 2010,
premiação oferecida pela revista Latin
Finance

D
 eutsche Bank’s Straight Through
Processing (STB) Excellence Award

 rêmio “Melhores Empresas para Trabalhar
P
2010” pelo Great Place to Work Institute

V
 encedor do Prêmio e-finance
2010,com 35 cases premiados em
12 categorias

Banco do ano no Brasil pela revista The
Banker

 rêmio Abrasca de Criação de Valor,
P
pela performance e liquidez das
ações negociadas em bolsa em 2009
P
 rêmio SM Awards 2010, como
empresa de Destaque em
Crescimento – Bancos e Serviços
Financeiros

Campanha Nacional pela Acessibilidade –
CONADE
Prêmio Alide de reconhecimento das boas
práticas nas instituições financeiras de
desenvolvimento
Selo Empresa Amiga da Criança

Selo Pró Equidade de Gênero
 op 10 - Empresas de Maior Prestígio no
T
Brasil 2010/2011 - Época Negócios
 rêmio prata na XVI Mostra ABMR&A
P
(Associação Brasileira de Marketing Rural
e Agronegócios) de Comunicação em
Marketing Rural e Agronegócio – Banco do
Agronegócio na categoria Campanha de
Propaganda

Todo é ter compromisso
com os sonhos dos brasileiros.

Seu é realizar os sonhos da
sua família. E tem um banco
diferente ligando tudo isso.

 rêmio Nacional da Gestão Pública:
P
Diretoria de Crédito do BB é reconhecida
com a Faixa Prata no ciclo 2010
 B conquista nove categorias no VI
B
Prêmio Relatório Bancário 2010

CONEXÃO E
SUSTENTABILIDADE
O todo e o seu

O Banco do Brasil de hoje
com os olhos no futuro
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DRS, grande
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Banco do Brasil
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(1) Considerados o consumo de água dos edifícios Sede I,
II e III (Brasília), Complexo Central de Tecnologia (Brasília) e Tancredo Neves (DF)

Inventário de Emissões – CO2(1)

Variação(%)
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2009
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ESCOPO 1: Frota Veículos Própria de uso das
dependências

4.850 tCO2e
(Álcool - 500 mil litros)
(Gasolina - 2,38 milhões litros)
(Diesel - 243 mil litros)

7,9

Para esclarecimento ou sugestões contate
o Banco do Brasil nos seguintes canais de
relacionamento:

4.495 tCO2e
(Álcool - 534,6 mil litros)
(Gasolina - 2,6 milhões litros)
(Diesel - Prejudicado)

ESCOPO 1: Geradores de Energia
ESCOPO 1: Biomassa
ESCOPO 2: Energia Adquirida
ESCOPO 3: Viagens Aéreas

982,3 tCO2e (365,1 mil litros de óleo)
1.730,8 TCO2e
17.591,00 TCO2e
8.233,42 tCO2e

1.221 tCO2e (477 mil litros de óleo)
1.596 TCO2e
29.538 TCO2e
13.753,96 tCO2e

24
-8
67
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Unidade Relações com Investidores (URI):
ri@bb.com.br
Unidade Desenvolvimento Sustentável (UDS):
sustentabilidade@bb.com.br

Esta publicação é uma versão reduzida do
Relatório Anual de 2010. A versão integral
deste documento estará disponível no site
www.bb.com.br/ri e nas versões para tablets e
celulares.

Esta revista foi impressa em
papel fabricado com madeira de
reflorestamento certificado com o
selo do FSC (Conselho de Manejo
Florestal) e de outras fontes
controladas.
A certificação segue padrões
internacionais de controles
ambientais e sociais.

(1) Mais detalhes consultar o Relatório Anual versão completa no site do Banco do Brasil.

Pontos de Atendimento (1)
Agências
Terminais de Autoatendimento (Rede Própria)
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Clientes (2) - mil
Contas Correntes – mil
Estrutura de Capital
Índice de Basileia (%)
Nível I
Nível II
Produtividade (%)
Eficiência (3)
Cobertura (3)
Ações
Lucro líquido por ação (R$)(4)
Preço/Lucro 12 meses (x)
Preço/VPA (x)(4)
VPA (R$)(4)
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Dividend Yield (%)
Capitalização de Mercado (R$ bilhões)
Variação anual das ações (%)
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União Federal
Previ
BNDESPar
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Participações de mercado (%)
Ativo Total(5)
Depósito Total(5)
Carteira de Crédito País
Recursos Administrados(6)
Faturamento total de cartões
ACC/ACE
Câmbio Exportação
Câmbio Importação

2006
16.975
3.969
39.661
82.622
24.374

2007
18.364
4.008
39.279
81.855
42.776
27.414

2008
21.666
4.342
39.714
88.972
48.022
30.378

2009
39.588
4.897
45.442
103.971
52.695
34.988

2010
48.344
5.087
44.954
109.026
54.366
35.934

17,3
11,7
5,6

15,6
10,7
4,9

15,2
10,9
4,3

13,8
10,6
3,2

14,1
11,0
3,1

47,5
112,9

46,2
127,7

45,6
136,2

43,4
128,2

42,6
123,1

2,44
8,6
2,5
8,4
40,0
4,6
52,8
+65,8

2,04
14,9
3,1
9,8
40,0
2,7
75,3
+47,0

3,43
4,3
1,3
11,7
40,0
9,3
37,7
-49,1

3,95
7,5
2,1
14,1
40,0
5,3
76,3
+117,0

4,32
7,3
1,8
17,7
40,0
5,2
89,9
+12,7

68,7
11,4
5,0
14,8

67,1
10,7
2,6
19,6

65,6
10,4
2,5
21,5

65,3
10,4
2,4
21,8

59,2
10,4
0,0
30,4

16,8
21,4
16,5
19,1
15,8
31,2
26,9
23,8

15,6
21,3
16,0
18,3
16,8
32,7
26,6
24,2

17,2
22,2
17,1
20,7
17,6
28,2
27,9
24,7

22,0
26,5
20,1
21,1
20,3
34,7
31,1
25,4

20,9
24,3
19,8
21,2
20,7
33,6
31,0
24,0

(1) Inclui rede própria e correspondentes bancários. Desde 2009 inclui também a rede compartilhada; (2) Composto pelos correntistas, poupadores e beneficiários do INSS; (3) Não inclui itens extraordinários; (4) Séries ajustadas considerando o split das ações (1:3) ocorrido no segundo trimestre de 2007; (5) Relatório 50
Maiores do Banco Central: consolidado bancário I+II excluído BNDES, Posição set/10; (6) Dados da ANBID. Não inclui dados do BV.

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

Rede de Agências
C/D
F3
BBBF3
BBBF1+(bra)
AA+(bra)
C+
P-1
P-3
Baa2
A2
Baa3
BR-1
Aaa.Br
BBBBBB-

269 Agências
5,3%

1.058 Agências
20,8%

427 Agências

8,4%
45,0%

1.045 Agências

20,5%

2.288 Agências

sumário
4

Editorial

6

Conexão e
sustentabilidade

•Aldemir Bendine
Presidente do Banco do Brasil

•O todo e o seu
•Modernização com foco no
atendimento

14

Governança corporativa

18

Negócios

26

Internacionalização

30

Principais Indicadores

•A maior oferta de ações da história
do Banco do Brasil

•Com o Brasil e os brasileiros
•DRS, grande diferencial do 
Banco do Brasil

•Do Brasil para o mundo, do mundo
para o Brasil

editorial
2010 foi um ano muito bom para o
Banco do Brasil. Apresentamos um resultado histórico e consistente e reforçamos nossa função pública, sem abrir mão
da rentabilidade. Continuamos a apoiar
a atividade produtiva do País após a crise financeira internacional e, ao mesmo
tempo, geramos bons índices
de eficiência e boa margem de retorno
para os acionistas.
É hora de detalhar nossas realizações
a analistas, investidores e ao mercado em
geral. Esta publicação, que editamos pela primeira vez, sintetiza nossa prestação
de contas e respeita o tempo das pessoas
ao trazer destaques do desempenho e
os principais números. Ao mesmo tempo, ela traz reportagens que complementam o conteúdo do relatório anual de
uma maneira acessível aos diversos públicos de relacionamento.
A maior parte do material foi produzida
para meios eletrônicos, que além de gerar
menor impacto ao meio ambiente permite que estejamos o tempo todo disponíveis
para as pessoas, seja no computador, nos
aparelhos móveis ou tablets.
Ao longo destas peças você vai perceber
que nos referimos continuamente à sustentabilidade. E ela aparece de maneira
conhecida como “transversal”, isto é, ao
longo de todo o conteúdo e não como um
tema específico. Isto acontece porque a
sustentabilidade está de fato presente na
nossa gestão e refletida no dia a dia de nossa atuação.
A sustentabilidade de nossos negócios
passa, entre outros aspectos, pelo zelo
constante com o atendimento. Queremos
clientes satisfeitos e com esse propósito,
em 2010, incrementamos investimentos que
devem prolongar-se nos próximos anos.
Na essência de nossa atuação está o
compromisso em apoiar os brasileiros em
sua dinâmica de negócios, estejam eles em
fase de inclusão ou de sofisticação bancária. Isso se traduziu na incorporação de
mídias sociais como canal de operações,
facilidades tecnológicas, ampliação de
nossa presença no exterior e início do processo de abertura de agências em todos os
municípios brasileiros e em comunidades
carentes. Tudo que fazemos tem, claro, a
marca da governança e dos mais rígidos
critérios de regulação bancária.
4 | Banco do Brasil

Vislumbramos cidadania e inclusão social em cada plano de negócios DRS (Desenvolvimento Regional Sustentável) que
estruturamos ao longo do ano. A medida
que estimula a vocação econômica de comunidades é tão relevante para os cidadãos e para as economias locais, que mantemos uma sequência ininterrupta de
novos planos desde que o primeiro foi estruturado, há oito anos. São cerca de quatro mil no País inteiro.
Exercitamos também a dimensão ambiental, com destaque para o início do
programa Água Brasil em 2010, em parceria com a Fundação Banco do Brasil,
Agência Nacional de Águas e WWF-Brasil. Muitas de nossas ações relativas a recursos hídricos estão em curso há vários
anos. Nossa responsabilidade socioambiental está incorporada em processos,
produtos, gestão e relacionamentos.
2010 também marcou os 25 anos de trabalho da Fundação do Banco do Brasil pela transformação social no país. E para
marcar a data, a Fundação realizou o maior
investimento social anual já realizado em
sua história, R$118,6 milhões.
Muito fizemos e muito mais faremos
porque o Banco do Brasil conta com uma
equipe competente, habituada a assumir
desafios de grande complexidade e entregar eficiência, resultados crescentes, progresso para o País e melhoria da qualidade
de vida da população brasileira.

Aldemir Bendine
Presidente

“

A vocação pública 
é compatível com 
a eficiência

”

Todo é ser o banco que
preserva as águas brasileiras.

Seu é proteger as conquistas que
são importantes para você.
E tem um banco diferente ligando tudo isso.

bb.com.br

banco dos brasileiros
Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001 – SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 – Deﬁciente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
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conexão e sustentabilidade

O todo e o seu

O Banco do Brasil de hoje com os olhos no futuro

Um banco de todos os brasileiros é,
também, um banco de cada brasileiro.
Foi esta a ideia que motivou o Banco do
Brasil a lançar a campanha publicitária
que reflete seu diferencial no mercado:
ser a conexão entre a esfera pública, coletiva para todos; e o desenvolvimento
de soluções individualizadas para cada
um do seus clientes. Uma história de
compromisso com cada brasileiro, a partir da qual o BB traça sua diretriz de atuação, focada no social e com uma sólida
política de responsabilidade socioambiental, calcada em quatro pilares: mo6 | Banco do Brasil

dernidade/inovação, brasilidade, proximidade e sustentabilidade.
Ao mesmo tempo em que se consolida na liderança do mercado brasileiro, o
Banco do Brasil realiza um esforço permanente de implementação de uma cultura empresarial de sustentabilidade,
irradiando este espírito para toda a sua
esfera de atuação. Como explica o vicepresidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável do BB, Robson
Rocha, “estamos trabalhando para que
nos próximos anos o tema sustentabilidade esteja totalmente permeado na em-

presa e intrinsecamente conectado à
geração de resultados econômicos”.
A sustentabilidade, no Banco do Brasil, tem uma ampla perspectiva, na opinião do vice-presidente de Tecnologia
Geraldo Afonso Dezena da Silva. “Embora algumas empresas abordem esse
tema a partir de um viés meramente econômico – considerando o potencial de
redução de custos vinculado à eficiência
energética –, nossa abordagem parte de
uma perspectiva mais holística, que visa
promover a sobrevivência das empresas,
de seus negócios, de seus clientes, da so-

ciedade que alicerça essa convivência e
do planeta, que abriga a todos”, explica.
Enxergar as atividades econômicas
como oportunidades para o desenvolvimento social está na essência do Banco
do Brasil. Isto explica porque a instituição é líder no financiamento de atividades de alto impacto social, como o agronegócio, em especial na agricultura familiar brasileira, com ações de crédito
que beneficiam mais de um milhão de
famílias de agricultores; ou porque lidera também no segmento de pessoas jurídicas, onde o BB é reconhecido como
o banco que mais investe em micro e
pequenas empresas.
De acordo com o vice-presidente de
Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas, Luís Carlos Guedes Pinto, “a
grande contribuição do BB para o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - Pronaf é o uso de
toda a sua tradição, capacidade operacional e conhecimento bancário em crédito rural para a construção de soluções
de crédito diferenciadas, possibilitando
a contratação de mais de 1 milhão de
operações por ano”.

Transparência também
é sustentabilidade
Na condição de um dos pilares das
diretrizes de responsabilidade socioambiental (RSA) do BB, a transparência
ganhou ferramentas que permitiram ao
Banco ouvir e considerar cada vez mais
todos os seus stakeholders. “Para se
considerar uma empresa social e ambientalmente responsável, o Banco do
Brasil deverá ter suas ações e resultados
legitimados por seus públicos de relacionamento”, recomendam as diretrizes de RSA da companhia.
Desde 2006, o Banco adota os padrões internacionais da Global Reporting Initiative – GRI, para elaborar o
seu Relatório Anual, uma das peças
mais importantes de sua política de
transparência. As diretrizes da GRI
têm como objetivo padronizar as informações socioambientais equiparando-as aos relatórios financeiros e
buscando comparabilidade, credibilidade, rigor, periodicidade e legitimidade da informação.
Em 2008, o BB passou a adotar o
padrão avançado do GRI, que requer

Acionistas e investidores
Os padrões de governança corporativa do Banco do Brasil situam-se
entre os mais elevados do mundo,
atendendo às exigências cada vez
maiores do mercado. O Banco integra
a carteira do Novo Mercado da
BM&FBovespa, segmento que reúne
as instituições com as mais rigorosas
práticas de Governança Corporativa,
como o equilíbrio de direitos entre
acionistas, a prestação transparente
de contas aos investidores e à sociedade, bem como a sustentabilidade
dos negócios e a ética no relacionamento com seus públicos.
“Além de fornecer uma série de
relatórios, disponibilizar todas as informações junto à CVM e no site de
RI, o Banco tem realizado reuniões
APIMEC em todo Brasil e tem ido ao
mercado para conferências, sempre
que a administração entende ser necessário clarificar temas específicos
sobre a empresa”, explica o vice-pre-

Com quem nos relacionamos
Acionistas
e investidores

Fornecedores
e parceiros

Concorrentes

$

ética
+
Respeito

Funcionários BB
e colaboradores

Clientes

Comunidades

Meio Ambiente

a divulgação de maior volume de informações, e decidiu também contar
com auditoria externa que contribui
para ampliar a credibilidade dos indicadores apresentados. Naquele ano e
desde então, o banco mantém a certificação com o mais alto nível de
aplicação da Global Reporting Initiative (GRI), denominado A+.
A partir de 2009, fechando o círculo da transparência, o Banco passou
a realizar anualmente o Painel de
Stakeholders, com o objetivo de avaliar o Relatório Anual do ano anterior
e levantar sugestões sobre os temas
mais relevantes a serem apresentados
no relatório do ano seguinte. Para o
BB, o compromisso com os funcionários, colaboradores, fornecedores,
parceiros, clientes, credores, acionistas, concorrentes, comunidade, governo e meio ambiente é parte integrante do conceito de Responsabilidade Socioambiental. Ele consta da
carta de princípios e do código de ética do Banco e está em perfeita sintonia com as mais novas ferramentas de
gestão, como a recém-lançada ISO
26000.

Governo
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conexão e sustentabilidade
Atendimento especializado por segmentos
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Pessoas Físicas
Private
I ≥ 1 mi
RBA ≥ 10 mi

2 bi
1,5 bi

Corporate

Estilo
R ≥ 6 mil
100 mi ≤ I < 1 mi
1,5 mi ≤ RBA < 10 mi

600 mi
400 mi

Empresarial
Upper Middle

Personalizado
4 mil ≤ R < 6 mil
40 mil ≤ I < 100 mil
110 mil ≤ RBA < 1,5 mi

200 mi
120 mi

Empresarial
Middle

p
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v

25 mi

25 mi

Varejo PF
R < 4 mil
I < 40 mil

Varejo PJ
Indústria

sidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores,
Ivan de Souza Monteiro.
Em 2010, mais uma vez o Banco do
Brasil entregou resultados consistentes e
crescentes, registrando lucro líquido de
R$ 11,7 bilhões. Com os 40% de payout, o
BB distribuiu R$ 4,7 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio, garantindo retornos positivos a seus acionistas.
Clientes em foco
Para operar toda a sua estratégia
negocial junto a seus mais de 50 milhões de clientes, o BB encerrou o ano

Comércio e Serviços

C

R = Renda (mensal), I = Investimentos e
RBA = Renda Bruta Agropecuária (anual)

de 2010 com 5,1 mil agências, a maior
rede de agências do setor financeiro
nacional. Com abrangência nacional e
presença em 4.352 municípios, a rede
própria de atendimento do Banco
compreendia 18.359 pontos ao final de
dezembro de 2010. Considerando a
rede compartilhada e os correspondentes bancários, o total alcança
48.344 pontos. Para prestar um atendimento de excelência e elevar o nível
de satisfação dos clientes, o BB segmenta e especializa seu atendimento,
desenvolvendo estratégias adequadas
para cada cliente.

o Grande parceiro do
setor público
O Banco do Brasil é um dos maiores
parceiros do setor público na implementação de projetos com foco no desenvolvimento nacional. Para atender a esse
que é um de seus maiores desafios, o
Banco está estruturado para oferecer as
soluções mais adequadas às necessidades de cada um nos nichos deste segmento e de sua rede de fornecedores.
A administração pública se moderniza a cada dia, exigindo do Banco uma
especialização contínua no atendimento
a esse parceiro estratégico, buscando
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a sustentabilidade no banco do brasil
protocolo

verde

BALANÇO

BB
carta de princípios

Social
iBase

socioambientais

( 1995 )

( 1997 )

( 2003 )

Assinatura do
Protocolo Verde,
carta de princípios
que tem como
objetivo a
promoção do
desenvolvimento
sustentável.

Publicação do Balanço
Social Ibase que
demonstra as iniciativas
realizadas pela empresa
para seus públicos de
relacionamento, tornando
pública a responsabilidade
social empresarial.

O Conselho de Administração
do Banco do Brasil autoriza a
adesão ao Pacto Global, iniciativa que visa mobilizar a comunidade empresarial para promoção de valores fundamentais nas
áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate
à corrupção.

( 2004 )
Definição da Carta de
Princípios Socioambientais
do BB que prevê a
incorporação dos
princípios socioambientais
nos produtos, serviços e
processos conduzidos pelo
Banco.

O Banco do Brasil mantém,
desde 2004, o selo “Empresa
Amiga da Criança” da
Fundação Abrinq,
instituição consagrada
internacionalmente pelo
combate ao trabalho infantil
e ações de apoio às crianças
brasileiras.

8 | Banco do Brasil
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sempre novas tecnologias e processos.
Para isso, o BB está investindo no fortalecimento de sua rede de atendimento
para o setor e na capacitação de funcionários. “Terminamos o ano de 2010 com
30 agências e 72 plataformas exclusivas
para atender os governos federal e estaduais e as prefeituras”, observa o vicepresidente de Governo, Ricardo Antonio de Oliveira.
Ele destaca ainda que o Banco terá
papel fundamental para o Brasil nos próximos anos, quando o país sediará grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas “Esses
eventos demandarão uma série de investimentos por parte do setor público,
principalmente na área de infraestrutura, e o BB será importante parceiro para
viabilizá-los”, explica Oliveira.
Compras responsáveis
O relacionamento do Banco do Brasil
com seus fornecedores também é
pautado pelos princípios de RSA. Além
das exigências legais que regem as
licitações públicas, o BB exige de seus
fornecedores o comprometimento com
as melhores práticas socioambientais.
Na busca pela maior transparência
possível em seus processos de compra, o
Banco do Brasil criou o portal Licitações-e
do BB, que permite a realização de
compras e contratações de forma
totalmente eletrônica. O Licitações-e é
hoje o principal portal de compras e
contratações via internet do país.
Além de imprimir um alto nível de
segurança nas operações, o portal

oferece aos fornecedores diversas
vantagens. Elimina custos com
deslocamento e hospedagem para envio
de propostas e lances e permite a
participação em licitações realizadas
em qualquer lugar do país e o
acompanhamento de todos os preços
praticados após abertura de propostas e
fases do processo.
Nosso principal ativo
O Banco do Brasil encerrou o ano de
2010 muito próximo de atingir a marca
de 110 mil funcionários, o que o coloca
na posição de um dos maiores empregadores do país e, consequentemente,
portador de uma responsabilidade de
magnitude semelhante.
Os números que retratam o tamanho
desse compromisso também não
poderiam ser menores. “Para manter os
níveis de competência técnica,
qualificação profissional e
comprometimento com os valores da
empresa, o BB investiu, em 2010, R$ 120
milhões. Foram mais de 600 mil
participações de funcionários em ações
de capacitação e cerca de 10 mil bolsas
de estudos”, explica Robson Rocha, vicepresidente Gestão de Pessoas e
Desenvolvimento Sustentável.
A integração de 12 mil funcionários
originários do Banco Nossa Caixa, garantindo equilíbrio e respeitando
as diferenças das duas culturas organizacionais, foi um dos grandes desafios
superados nesse período.
A atuação do Banco no sentido de
manter seus funcionários motivados,

garantindo-lhes oportunidades de desenvolvimento e de crescimento profissional
rendeu, no final do ano passado, a sua
classificação como uma das 15 melhores
empresas no Brasil para trabalhar, dentre
as que faturam acima de R$ 2 bilhões, em
pesquisa realizada pelo jornal o Estado
de São Paulo, em conjunto com a consultoria Great Place to Work.
A promoção da equidade de gênero
também está na pauta de gestão de
pessoas do BB. Em 2007 o Banco
conquistou o Selo Pró Equidade de
Gênero, e em setembro de 2010
reafirmou seu compromisso aderindo
aos “Princípios de Empoderamento das
Mulheres”. Com essas iniciativas o
Banco do Brasil tem desenvolvido um
programa de implementação de políticas
e práticas que visam a igualdade de
gênero na empresa. São ações
afirmativas, como o estímulo à ocupação
equitativa de comissões gerenciais,
estabelecidas nas duas últimas edições
do Programa Ascensão Profissional na
rede de agências; a adoção da licença
maternidade de 6 meses e a redução de
jornada para aleitamento. Esses esforços
levaram, em 2010, a conquista do Selo
Pró-Equidade de Gênero, concedido ao
Banco pelo segundo ano consecutivo,
pelo Governo Federal.
Além disso, o Banco do Brasil desenvolve
e gerencia programas que visam a melhoria
na qualidade de vida dos funcionários nas
áreas de saúde, segurança, controle de
tabagismo, assistência a vítimas de assalto
e sequestro, programa de reconhecimento
ao funcionário, entre outros, visando

( 2005 )
Em junho assume publicamente
junto ao Ministério do Meio
Ambiente o compromisso com
ações voltadas ao desenvolvimento sustentável de seus negócios, por meio da Agenda 21 que
foi lançada oficialmente em
2005.

O BB aderiu ao Pacto pelo Combate ao Trabalho
Escravo proposto pelo Instituto Ethos. Os
signatários acordam em incrementar esforços
visando dignificar e modernizar as relações de
trabalho nas cadeias produtivas dos setores
comprometidos no “Cadastro de empregadores
Portaria MTE 540/2004” que tenham mantido
trabalhadores em condições análogas à escravidão.

Trata-se da adesão do BB aos
Princípios do Equador. O BB foi o
primeiro banco oficial a integrar o
grupo de instituições financeiras
que tem como diretrizes a
incorporação de critérios
socioambientais na análise de
projetos de investimento.


O BB apoiou o pedido
de abertura das
informações sobre as
emissões de gases de
efeito estufa (GEE) feito
pelo Carbon Disclousure
Project.
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garantir a satisfação e o bem-estar de seus
funcionários. A ênfase na formação e na
manutenção de um bom clima de trabalho
são imprescindíveis para o engajamento
nas estratégias da organização.
A eficiência em favor
do meio ambiente
Como parte integrante de sua política
para gestão do meio ambiente, o Banco
do Brasil implementou o Programa de
Ecoeficiência que, revendo todos os
processos em andamento, busca reduzir
o consumo e o desperdício de insumos,
destinar adequadamente os resíduos
gerados de forma integrada nas diversas
áreas do Banco e em todas as regiões do
país, além de desenvolver ferramentas
de acompanhamento e monitoramento
e disseminar a cultura de ecoeficiência
entre os funcionários e públicos de
relacionamento.
No ano passado, o Banco do Brasil
abraçou a causa da água. Com o
lançamento do Programa Água Brasil,
uma parceria entre o BB, a Fundação
Banco do Brasil, a Agência Nacional de
Águas e WWF Brasil, ações práticas
serão implementadas tendo em vista a
preservação dos recursos hídricos.
“Com o lançamento do Programa, o
tema água passou a ser o principal foco das
ações da empresa voltadas para a
sustentabilidade, envolvendo desde a
conscientização, o aperfeiçoamento de
critérios de seleção de financiamentos e
investimentos, a mitigação de riscos, os
novos negócios, até a ampliação do
portfólio de produtos e serviços com viés

“Nós da Natura compartilhamos da mesma consciência do Banco
do Brasil, com relação à urgência em buscar práticas inovadoras
na direção do modelo de desenvolvimento, que contemple
aspectos que vão além dos econômicos e financeiros.”
Alessandro G. Carlucci

Diretor-Presidente da Natura
socioambiental”, esclarece Robson Rocha.
Ainda em relação ao tema água, o
Banco do Brasil aderiu, em 2010, ao The
CEO Water Mandate, proposta da ONU
para que as empresas signatárias do
Pacto Global, abordem a questão da
água e o gerenciamento deste recurso
em suas estratégias corporativas.

O retorno para a comunidade
Em sintonia com as recomendações
de seu Código de Ética, o Banco do
Brasil valoriza os vínculos estabelecidos
com as comunidades em que atua,
apoiando iniciativas de desenvolvimento
sustentável e participando de
empreendimentos voltados para a

Fundação Banco do Brasil: transformando a realidade com soluções inovadoras
Por meio da Fundação Banco do Brasil – FBB, que completou 25 anos em 2010, o
Banco implementa programas de desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda e educação em todo o país. Nesse ano investimos mais de R$ 118
milhões na área social. Entre as numerosas ações desenvolvidas pela FBB, destacase a estruturação de cadeias produtivas, que envolveu mais de 60 mil agricultores
familiares, agroextrativistas e catadores de materiais recicláveis, alocando R$ 20
milhões de investimentos não reembolsáveis do Fundo Social do BNDES.
Outro projeto de impacto da Fundação é o Voluntários BB, que tem como
objetivo a implementação de ações sociais de funcionários, voltadas para a
geração de trabalho e renda em comunidades sob risco social. A participação
de funcionários nessas ações tem sido valorizada através de pontuações em
alguns dos processos internos de ascensão profissional.

a sustentabilidade no banco do brasil

1

( 2006 )
O Banco passa a fazer
parte do Novo Mercado
segmento que reúne as
empresas que possuem as
melhores práticas de
Governança Corporativa
da BM&FBovespa.
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Adesão às diretrizes
internacionais da
Global Reporting
Initiative para
construção do Relatório
Anual do Banco do
Brasil.

( 2007 )

( 2008 )

O programa “Pró-Equidade
de Gênero” tem como
objetivo desenvolver novas
iniciativas na gestão de
pessoas visando a equidade de
gênero no trabalho. Em 2010,
o BB foi premiado pelo
segundo ano consecutivo.

O Banco do Brasil, como membro
fundador, incentivou a criação do
Programa Brasileiro do GHG
Protocol. Desta maneira,
compromete-se a realizar
inventário de emissões seguindo
metodologia própria ao contexto
brasileiro.

O BB aderiu ao
Fórum que tem
como objetivo
discutir caminhos
para o
desenvolvimento
sustentável no
bioma Amazônia.

melhoria das condições sociais da
população. Para o BB, é fundamental
reconhecer a imp o r t â n c i a d a s
comunidades para o sucesso da empresa

e distribuir a elas parcela do valor
agregado aos negócios.
Somente em 2010, a parceria entre o
Banco do Brasil e a Fundação Banco do

O projeto de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Mandioca no estado
da Bahia é mais um destaque no portfólio de ações sociais da FBB. Destina-se
a promover inclusão social sustentável de mais de 2 mil agricultores que tem
sua base de sustentação econômica e social na cultura da mandioca, na região
Sudoeste daquele estado. Conta com a parceria da Petrobrás, BNDES, Embrapa
e Sebrae.
O Programa AABB-Comunidade, que difunde o esporte e a cultura a crianças
e jovens, também é um dos destaques da Fundação. É o maior programa de
complementação escolar do Brasil e atendeu em 2010 51.822 crianças e adolescentes participantes em 401 municípios, em todas as regiões do país.           

Caring for Climate

The CEO Water Mandate

( 2009 )
Adotado em 2009 pelo BB, o Caring for
Climate é uma plataforma adicional de
compromissos do Pacto Global, lançada em
parceria com o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e o Conselho
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento
Sustentável, e tem como objetivo auxiliar os
participantes a avançar em soluções
relacionadas as mudanças climáticas.

Brasil proporcionou investimentos
sociais de R$ 3.508.77,44 em projetos
desenvolvidos por entidades ou
comunidades com o envolvimento de
voluntários do BB. Ainda nesse ano, as
doações do BB a Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente, visando o
fortalecimento das políticas de proteção
integral da população infanto-juvenil,
alcançaram a marca histórica de
R$ 11.813.052,00.
A instalação de agências ou postos de
atendimento em comunidades carentes,
como as da Rocinha, do Complexo do
Alemão e Cidade de Deus, no Rio de
Janeiro, as do Pantanal II e Paraisópolis,
em São Paulo, e Jardim Ingá, em Luziânia
(GO), oferecendo produtos e serviços
bancários e linhas de crédito
diferenciadas, é um exemplo dessa
preocupação do Banco.

( 2010 )
Neste ano, o BB aderiu à
plataforma “Empresas
pelo Clima” que propõe
a construção de um
novo modelo
econômico para o País
baseado no equilíbrio
climático.

A BB DTVM aderiu aos
Princípios para o
Investimento Responsável
que consiste na aplicação
de critérios
socioambientais e de
governança corporativa na
gestão, análise e decisão de
investimentos.


Proposta da ONU para
que as empresas
signatárias do Pacto
Global abordem a questão
da água

Iniciativa conjunta do
Fundo das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
das Mulheres – UNIFEM
– e com o Pacto Global das
Nações Unidas, que prevê
ações visando o progresso
no alcance da igualdade de
gênero.
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O Banco da cultura e do esporte
Os Centros Culturais Banco do Brasil Brasília, Rio
de Janeiro e São Paulo são referências na promoção e
divulgação da cultura brasileira em suas mais variadas
manifestações.
Os usuários têm a sua disposição eventos de qualidade
a preços populares ou gratuitos, além de poderem
usufruir de uma biblioteca especializada em artes, com
mais de 125 mil exemplares no CCBB Rio de Janeiro. Em
2010, aproximadamente 4,3 milhões de pessoas visitaram
esses espaços culturais mantidos pelo Banco do Brasil.
Foram realizados 1.085 eventos com apresentações de
música, dança, teatro, cinema, artes plásticas e atividades
do programa educativo.
O Banco do Brasil, além da cultura, patrocina o
esporte brasileiro, de forma sistemática, desde 1991,
quando deu início ao projeto Vôlei Brasil. Ampliou a
sua atuação com os patrocínios ao Futsal, ao Ciclismo,
à vela com o iatista Robert Scheidt, ao tênis com Guga
Kuerten e ao Projeto Embaixadores do Esporte.
Além das competições esportivas, os atletas
patrocinados pelo Banco participam de ações sociais
como campanhas de arrecadação de alimentos, oficinas
esportivas e visitas a entidades assistenciais.
As estratégias definidas para a atuação do Banco do
Brasil no marketing esportivo têm agregado ao seu
desempenho mercadológico e institucional a percepção
de uma empresa que valoriza seus públicos de
relacionamento, que contribui para o vínculo de
atributos positivos à marca da Empresa e para o
reconhecimento espontâneo da população.
Em 2010, os atletas e times patrocinados pelo Banco
trouxeram para o Brasil importantes títulos. Dentre
eles podemos destacar: o eneacampeonato conquistado
pela Seleção Brasileira Masculina de Voleibol, durante
a realização da Liga Mundial na Argentina e o
Tricampeonato Mundial conquistado na Itália.
Ao longo destes 20 anos, os resultados obtidos
com patrocínio foram extremamente positivos não só
para o Banco, mas especiais também para o esporte.
Hoje, o voleibol brasileiro é o mais respeitado no
cenário mundial, tanto na quadra como na praia, onde,
a partir de 1993, a supremacia dos atletas brasileiros
tornou-se indiscutível.
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Modernização com foco no
atendimento
Agilidade e acessibilidade
Os esforços desenvolvidos pelo Banco do
Brasil para aumentar a sua base de clientes,
nos últimos anos, foram tão bem-sucedidos
que, ao final de 2010, o crescimento orgânico e as aquisições feitas já haviam levado o
BB a ultrapassar os 50 milhões de clientes.
Um número que, pela sua magnitude e pela
sua qualidade, abriga um potencial significativo de oportunidades de negócios que
não poderiam deixar de ser aproveitadas.
Com isso, o BB passou a perseguir o
objetivo de aperfeiçoar continuamente
seu padrão de atendimento, introduzindo
novos modelos de encarteiramento e segmentação de clientes, além de inovar em
aspectos tecnológicos e na gestão das informações. Para o vice-presidente de Varejo, Distribuição e Operações, Alexandre
Corrêa Abreu, “foi justamente alicerçadas
na satisfação de clientes e funcionários
que as atividades conduzidas em 2010
consolidaram a empresa em seu novo patamar de sustentabilidade dos negócios”.

E os resultados já começaram a aparecer. Segundo Abreu, “a margem de
contribuição de clientes pessoa f ísica
cresceu 38% e a do segmento Micro e
Pequena Empresa – MPE, 13%, confirmando a assertividade das medidas adotadas”. Agora, diz ele, “permanece o
desafio de seguirmos implementando as
ações previstas no Programa Transformação do Varejo, sem perder de vista a
realização de negócios sustentáveis –
traduzidos em resultados positivos para
nossos acionistas, clientes, funcionários
e sociedade”.
Os investimentos nesta estratégia
negocial estimam a contratação de
mais de 10 mil novos funcionários, dos
quais 6.000 foram contratados em
2010, para atuação direta no atendimento aos clientes, além da capacitação
e atualização dos funcionários da rede
de agências em práticas de negócios e
atendimento. Inclui também a integra-

ção e modernização dos diversos canais
de atendimento, entre eles uma nova
arquitetura e ambientação das agências, com maior conforto e conveniência aos clientes.
A meta do Banco, explícita em seu
posicionamento estratégico, é atender
todos os segmentos de clientes e estar
presente em todos os municípios e praças desassistidas pelo BB até o final de
2014. Para esse período, está prevista a
instalação de mais de 30 mil novos pontos de atendimento.
Para estreitar e sofisticar ainda mais o
relacionamento com as grandes corporações, o BB reestruturou a área do Atacado, o que melhorou o atendimento às
empresas. “Com foco específico, mais
adequado, podemos atender a cada tipo
de cliente de acordo com a necessidade
de cada segmento” afirma Allan Simões
Toledo, vice-presidente de atacado, negócios internacionais e private bank.

O Banco da Tecnologia
“O Programa Transformação do Varejo, que traz uma nova visão para o atendimento aos clientes, inova também em termos
da arquitetura tecnológica, abrindo caminhos para o futuro e também exercita um modelo arrojado de condução de projetos
com forte integração entre a TI e os negócios”, observa o vice-presidente de Tecnologia, Geraldo Afonso Dezena da Silva.

O BB possui o
maior parque de
terminais de
autoatendimento
da América Latina,
são 45 mil.

Pelo celular, o
cliente pode
consultar saldos e
extratos, pagar
contas, transferir
valores, inclusive
por DOC/TED.

O Saque Sem é
uma solução
prática que
permite efetuar
saques sem cartão
magnético.

Os aplicativos
oferecem
orientações
financeiras e
instrumentos
para administrar
suas finanças.



O autoatendimento
BB pela internet
teve seu acesso
simplificado, e o
acesso às transações
teve reforço da
segurança.

Em 2010
iniciamos ações
no Twitter e
também pelo
FaceBook.
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A maior oferta de
ações da história
do Banco do Brasil

A operação ampliou a base e a liquidez
acionárias do Banco, fortalecendo suas
posições, especialmente no mercado
internacional
O Banco do Brasil realizou em junho
de 2010 sua mais bem-sucedida oferta
pública de ações, na qual foram negociadas 396 milhões de ações, sendo 286 milhões na oferta primária e outros 110 milhões na secundária, totalizando
R$ 9,8 bilhões.
A oferta reforçou a estrutura de capital
do Banco para viabilizar sua estratégia de
expansão e permitiu que fosse atingido
índice de papéis em livre circulação (free
float) de 30,4%, antecipando o cumprimento do compromisso assumido com a
BM&FBovespa para listagem no Novo
Mercado.
Os investidores institucionais ficaram
com 48,3% do total ofertado e os investidores de varejo com 21,4%. O restante das
ações (30,3%) foi destinado aos acionistas
detentores do direito de preferência.
Com a oferta, observou-se a entrada de
mais de 78 mil novos acionistas na base
acionária do BB.
O maior acionista do BB é a União Federal que após a oferta reduziu sua participação de 65,3% para 59,2% do total do
capital. A segunda maior participação é
da Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil (PREVI) que manteve
a participação de 10,4%.

A fatia de papéis do Banco em livre
circulação (free float) ficou distribuída
entre o capital estrangeiro, com 57,6%,
as pessoas jurídicas, com 24,3%, e pessoas f ísicas com 18,1%. A participação
de estrangeiros no capital do Banco aumentou de 0,9% em 2002 para 17,5% ao
final de 2010.
A oferta pública levou as ações do
Banco (BBAS3) a uma valorização de
12,7% em doze meses, tendo fechado o
exercício de 2010 cotadas em R$ 31,42
(ajustadas por proventos), ou seja, mais
que o dobro da média de mercado.
As ações do BB compõem ainda os
índices ITAG e IGC, que reúnem, respectivamente, as empresas com Tag
Along diferenciado e aquelas com as melhores práticas de governança corporativa. Além disso, são listadas no Índice
de Sustentabilidade Empresarial da
BM&FBovespa desde sua criação e em
2010 passaram a compor a carteira do
Índice Carbono Eficiente(ICO2). Outro
reconhecimento da postura socioambiental do BB foi a sua seleção, em julho
de 2010, para compor a carteira do fundo de ações de governança e sustentabilidade da empresa administradora de
ativos britânica F&C.

A estrutura organizacional
e a Administração do BB
A alta administração do Banco do Brasil é formada pelo Conselho de Administração, assessorado pelo Comitê de Auditoria e pela Auditoria Interna, e a Diretoria
Executiva, composta pelo Conselho Diretor (presidente e 9 vice-presidentes) e por
26 Diretores estatutários. O BB mantém
ainda, em caráter permanente, um Conselho Fiscal.
As decisões são tomadas de forma colegiada em todos os níveis da Empresa.
Para garantir a agilidade e segurança, a
Administração utiliza comitês, subcomitês
e comissões de nível estratégico, envolvendo assim todos os executivos na definição
de estratégias e na aprovação de propostas
para os diferentes negócios.
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Composição acionária

Distribuição total
do Free Float

União Federal

Capital Estrangeiro

Previ

Pessoa Jurídica

Free Float

59,2%

Pessoa Física

24,3%

30,4%

57,6%
18,1%

10,4%
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Agenda 21: o grande
compromisso socioambiental
O compromisso com a sustentabilidade
integra o dia a dia do Banco do Brasil e se
viabiliza como projeto estratégico de toda
a organização por intermédio da sua estratégia corporativa, onde a sustentabilidade permeia todos os seus direcionadores.
Para explicitar a gestão pela sustentabilidade na empresa, o BB possui uma
Agenda 21 Empresarial, instrumento de
construção e participação contínua e compartilhada, que traz o comprometimento
do Banco com ações voltadas ao desenvolvimento sustentável de seus negócios,
em colaboração com os esforços desenvolvidos por governos e nações.
A Agenda 21 Empresarial é o principal
documento que concretiza e guia o compromisso de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil, de acordo com
o vice-presidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável, Robson Rocha. Ele explica que a Agenda 21 do BB foi
lançada em 2005 e contempla um plano
16 | Banco do Brasil

“A governança corporativa do Banco do Brasil é muito boa.
Informações claras, política de dividendos definida: 40% de payout,
Nível de Governança de Novo Mercado, o que muito ajuda nas
relações entre acionista Controlador e Minoritários.”
Lírio Parisotto,

Acionista e grande investidor
BB ultrapassa marca de 10 milhões de ADR emitidos
Pouco depois do primeiro aniversário de lançamento de seu  programa  
de ADR - American Depositary Receipts, comemorado em dezembro de
2010, o  Banco  do Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de ADRs emitidos. O sucesso do programa ajudou a aumentar a  liquidez  das  ações,  
diversificou a base  acionária  e  garantiu maior acesso a investidores estrangeiros.
Os ADRs do Banco do Brasil foram os que  tiveram maior crescimento
orgânico da última década dentre os  programas  brasileiros no mercado de balcão, sendo o terceiro recibo mais  negociado  no  mercado  de
balcão em 2010, tanto diariamente como no total, atrás apenas de  OGX  
e Usiminas. Em 2010, o volume médio diário de negociação  das  empresas  brasileiras listadas no mercado de balcão foi de US$ 230 mil,
enquanto o do  BB  foi de US$ 1,2 milhão.                                                         

de Valores de São Paulo (ISE); e da visão
da sociedade, tendo como base a pesquisa
da rede de ONGs Banktrack sobre as políticas socioambientais dos bancos e os
indicadores Ethos de responsabilidade
social empresarial.
A Agenda 21 também está presente no
atingimento dos objetivos estratégicos da
Empresa, por intermédio dos desdobramentos das suas ações, produtos e processos, estarem inseridos no Acordo de Trabalho das dependências - ATB. Esse Acordo avalia o desempenho da gestão de cada

unidade do Banco, com o objetivo de promover e mensurar a eficiência e eficácia
de suas atividades em relação às metas e
objetivos estabelecidos na estratégia corporativa. Dessa maneira, ao estarem inseridos no ATB, os desafios propostos pela
Agenda 21 estimulam um maior alinhamento das ações do conglomerado com
as melhores práticas sustentáveis do mercado, interferindo diretamente nos resultados econômicos do Banco e contribuindo para a sustentabilidade dos negócios
do Banco do Brasil.

Desempenho dos papéis – (∆%)
Banco do Brasil
Bradesco
Santander
Itaú
Ibovespa

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

Edifício Sede III do Banco do Brasil
Brasília-DF

13,7

Comunicação com o Mercado

30/06/2010

de ação que é atualizado periodicamente.
As diversas áreas da empresa são responsáveis pelo cumprimento dessas ações e,
semestralmente, devem prestar contas ao
Conselho Diretor, composto pelo presidente e vice-presidentes. “A nossa Agenda
21 é a principal ferramenta para a gestão
da sustentabilidade empresarial do BB”,
comenta Robson Rocha.
O último plano de ação da Agenda 21
do Banco do Brasil foi atualizado em dezembro de 2010 e contempla o período
2011-2013. Esse plano foi elaborado tendo
como pano de fundo a estratégia corporativa do BB e também a partir da: visão
do público interno, através de consultas
realizadas com os funcionários; visão do
consumidor, à luz dos resultados da pesquisa sobre a responsabilidade socioambiental dos bancos promovida pelo Instituto de Defesa do Consumidor; visão do
investidor, baseada nos indicadores do
Índice Dow Jones de Sustentabilidade da
Bolsa de Nova Iorque (DJSI) e do Índice
de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa

30/12/2010

O Banco do Brasil adota uma política de total transparência diante
de seus públicos de interesse. A comunicação com o mercado é
pautada não apenas pelo atendimento à legislação aplicável, mas
pela divulgação das informações com o maior detalhamento possível,
de forma confiável, tempestiva e sem perder de vista a sua qualidade.
O Banco disponibiliza ampla gama de relatórios e de informações
sobre a empresa através de diversos canais, especialmente em seu
site de Relações com Investidores.
Com o intuito de manter a comunicação com seus acionistas,
investidores e analistas de mercado, em 2010 o BB participou de
76 encontros com investidores e analistas no país, 13 conferências
e promoveu 8 teleconferências de resultado com analistas e
investidores, além dos mais de 600 atendimentos telefônicos. Em
função da oferta pública de ações, bem como das emissões de
dívida no exterior, foram realizados roadshows na Ásia, Europa e
Américas do Sul e Norte. Realizamos 164 reuniões com 249
investidores no exterior.

Conheça o site Relações com Investidores do Banco do Brasil
Acesse www.bb.com.br/ri
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Com o Brasil
e os brasileiros
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A posição de liderança do Banco do
Brasil é um reflexo de sua capacidade de
acompanhar as transformações da sociedade brasileira e oferecer, a cada momento, o apoio necessário para o desenvolvimento nacional. O Brasil foi o primeiro
país a sair da crise financeira internacional e entrar em um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Como o maior banco
público brasileiro, o Banco do Brasil teve
o importante papel de induzir o crédito,
auxiliando a economia brasileira a enfrentar aquele cenário de incertezas.
Com a recuperação econômica e a
inclusão de mais de 30 milhões de brasileiros na chamada nova classe média,
as oportunidades de negócios se ampliaram, permitindo que em 2010 o BB
mantivesse, mais uma vez, a liderança
em vários segmentos do mercado, dentre eles o de crédito, com 20% de participação de mercado, a administração de
recursos de terceiros, com uma fatia de
21%. O BB possui ainda a maior base de
depósitos do sistema financeiro nacio-

nal com 26% de participação, e, por fim,
a consolidação de sua posição como a
maior instituição financeira da América
Latina em ativos totais com R$ 811 bilhões.
Assim, mesmo frente ao acirramento
da concorrência, o BB sustentou sua
estratégia de negócios, aumentando a
eficiência operacional e a rentabilidade.
Avanços no Crédito
A carteira de crédito em conceito ampliado do Banco do Brasil apresentou
um desempenho recorde, com volume
de R$ 388 bilhões, em 2010. O segmento de crédito para consumo apresentou
um ritmo de expansão mais acelerado,
especialmente nas carteiras de veículos
e crédito consignado.
Outro segmento que registrou crescimento expressivo foi o de crédito para micro e pequenas empresas, cuja
carteira atingiu o volume de R$ 51 bilhões no ano passado. Um desempenho
que consolidou a liderança do BB nesse

Carteira de Crédito1 (R$ bilhões)

Pessoa Jurídica

321,4
18,4

67,1
91,8

144,0

Dez/09

Agronegócios

Pessoa Física

350,5

328,1

20,9

18,7

Exterior

365,1
19,4

388,2
23,0

75,7

65,6

71,0

74,6

95,1

101,1

107,4

148,7

157,5

163,7

176,4

Mar/10

Jun/10

Set/10

Dez/10

113,1

1 Inclui carteira de crédito no país e no exterior, garantias prestadas e TVM privados.
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nicho de mercado. Além disso o BB obteve a marca histórica de R$ 23 bilhões
em desembolsos para investimento, seguindo como líder em repasses de recursos do BNDES, com R$ 18 bilhões.
O BB utilizou amplamente o Fundo
de Garantia de Operações (FGO) para permitir maior acesso ao crédito,
reduzir o custo para o tomador final e
ampliar o volume da carteira. Ao final
de 2010, havia 353,6 mil operações
formalizadas com cobertura do FGO,
totalizando R$ 7 bilhões, o que representa 24,7% dos desembolsos observados nas linhas que admitem a vinculação com essa garantia.
No segmento de agronegócio, o vicepresidente de agronegócios e micro e
pequenas empresas, Luís Carlos Guedes
Pinto, destaca que em 2010 “o BB registrou incremento de recursos para ope-

rações de crédito rural, ampliou os
mecanismos de mitigação de riscos e
melhorou a qualidade da carteira”.
Com isso, a carteira encerrou o ano
com saldo de R$ 75 bilhões, entre operações de crédito rural e agroindustrial, o que representa um incremento
de 12,9% em relação a 2009.
Além disso, o Banco oferece ao pequeno produtor rural o apoio necessário para o seu acesso a novas tecnologias e ao aperfeiçoamento de sua gestão financeira e comercial, por meio
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ). O programa propicia financiamentos com prazo e taxas adequadas,
em um ambiente de proteção contra
os riscos climáticos e de comercialização com incentivo ao associativismo e
ao uso da assistência técnica.

No caso das ações conjuntas com o
setor público para incremento do crédito, notadamente aquele voltado para
o desenvolvimento, o Banco atua na
aplicação de recursos de fundos e programas destinados a investimentos, como é o caso do FCO, o Fundo Constitucional de Financiamento do CentroOeste, que em 2010 registrou recorde
de R$ 4,3 bilhões em recursos aplicados
na região.
De acordo com Danilo Angst, vicepresidente de crédito, controladoria e
risco global, “a expansão no crédito foi
acompanhada de uma sólida política de
gestão de riscos, o que favoreceu a melhoria nos índices de inadimplência,
isso, sem deixar de considerar as exigências de práticas de responsabilidade
socioambiental nas concessões.”

Seguros, previdência e capitalização
O mercado brasileiro de seguros, previdência complementar
aberta e capitalização tem crescido a taxas elevadas nos
últimos anos e a expansão continuará no futuro. As previsões
da Confederação Nacional de Seguros (CNSeg) são de que esse
mercado deve crescer 12% no Brasil em 2011.
Para aproveitar essa onda de crescimento, o Banco do
Brasil concluiu em 2010 o processo de reestruturação de
sua área de seguridade. As medidas tiveram como objetivo
transformar as empresas desse segmento em organizações
de direito privado, com a BB Seguros detendo a maior

participação acionária possível nessas empresas. Além
disso, os sócios da BB Seguros não poderão ser concorrentes
e os produtos de seguridade terão exclusividade na rede
de distribuição do Banco do Brasil.
Com isso, concluímos em 2010 a reorganização societária
da área de seguridade, o que proporcionou ao BB o aumento
da participação deste segmento no seu resultado, de 11,7%
observado em 2009, para 14,7% em 2010, consolidando-o
como um grande Grupo Segurador que provê proteção
pessoal, familiar e patrimonial aos seus clientes.

Evolução da participação do BB no Pronaf (R$ bilhões)

17,1
14,0

Saldo de Carteira - Ano

Contratações - Ano Safra

15,6

11,9
10,2
7,6

2,1
2002/03

4,2

3,4

2003/04

2004/05
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Cartões Elo

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

Em 2010, o BB estabeleceu uma parceria com o Bradesco e Caixa Econômica Federal visando o lançamento da ELO, a primeira bandeira nacional de
cartões de crédito, débito e pré-pagos. “Com o lançamento da Bandeira ELO,
diversos benefícios são esperados, dentre os quais a ampliação da competitividade com o ingresso de nova bandeira no mercado nacional de cartões,
juntamente com um ganho de eficiência pela união das três Instituições e o
aumento da bancarização, facilitando o acesso aos meios eletrônicos de pagamento e ao crédito, inclusive à população de baixa renda”, afirma Paulo
Caffarelli, vice-presidente de negócios de varejo. O cartão ELO é uma bandeira inteiramente brasileira, portanto, livre de pagamento de royalties, que
caracteriza as marcas internacionais.

“No momento, a grande expectativa é a
ampliação da minha agência, que será
toda reformada, e dentro do novo padrão
do BB, que está funcional e muito bonito.
Cartões
Será um orgulho para a comunidade da
No ano passado, o Banco do Brasil ga- “gloriosa Vila Jaguara”, agência da
nhou participação no mercado de cartões, periferia de São Paulo, com as qualidades
com crescimento em seu faturamento. do interior.”
Com 88,3 milhões de plásticos emitidos,
um incremento de 1,2% sobre 2009, so- Flávio Fernando Soares dos Santos
mado a um amplo portfólio de modalida- Funcionário BB há mais de 39 anos
des de cartões e bandeiras, o Banco do
Brasil oferece a seus clientes uma plataforma moderna e personalizada de cartões multifuncionais que, ao agregar a
tecnologia de chip, oferecem um amplo
conjunto de funcionalidades e segurança.
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DRS, grande diferencial
do Banco do Brasil
Desenvolvimento Regional
Sustentável (DRS) é uma estratégia
negocial do Banco do Brasil e tem como
objetivo apoiar as atividades produtivas
identificadas com a vocação e as
potencialidades próprias de cada região,
considerando os aspectos econômicos,
sociais e ambientais, com respeito à
cultura e às tradições locais. Com esta
estratégia, o Banco materializa seu
grande diferencial, tornando-se uma
organização que busca o
desenvolvimento das regiões onde atua,
gerando trabalho e renda de forma
sustentável, inclusiva e participativa.
Por meio do DRS, o BB atua com
visão de cadeia de valor, considerando
as etapas de produção, beneficiamento,
comercialização e distribuição, que
agregam valor ao produto. A estratégia
visa fortalecer o associativismo, a
agricultura familiar, os mini e pequenos
empresários e as cooperativas populares.
Como metodologia de trabalho, o DRS
desenvolve o engajamento do s
funcionários do Banco e de parceiros,
promovendo o diagnóstico da atividade
22 | Banco do Brasil

produtiva, do qual é elaborado um plano
de negócios. Uma agência só é habilitada
a trabalhar com DRS depois que o
gerente e mais um funcionário são
capacitados.
As atividades apoiadas pertencem
tanto às áreas rurais quanto às urbanas,
de todos os setores (agricultura,
comércio, serviços e indústria). Com o
DRS, o Banco do Brasil não atua apenas
como instituição de crédito, mas como
catalisador de ações, fomentando,
articulando e mobilizando agentes
econômicos e sociais e identificando
potencialidades das regiões.
Um dos destaques da estratégia DRS em
áreas urbanas é o BB Microcrédito DRS.
Nesta linha de crédito, pessoas físicas como
artesãos, confeccionistas, produtores de
alimentos e feirantes, entre outros, dispõem
de financiamento de investimento e de
capital de giro, com limite de crédito
aprovado pelo BB. O valor total contratado
acumulado, em 2010, nessa modalidade,
foi de R$ 75,7 milhões.
Essa linha de crédito é exclusiva para
os beneficiários do DRS, e foi formatada

especialmente para financiamento de
valores entre R$ 200 e R$ 5 mil, com taxa
de juros de 0,95% ao mês e prazo de até
60 meses. Dispensa garantias e tem
carência de 90 dias para pagamento da
primeira parcela, possibilitando ao
tomador a melhor adequação de seu
fluxo financeiro.
Em 2010, foram apoiadas diversas
cadeias produtivas rurais e urbanas em
todo o país: 3.918 municípios atendidos,
1.167.997 pessoas beneficiadas e um
saldo de carteira da ordem de R$ 8.897
milhões.
Como disseminador da estratégia
DRS, o Banco do Brasil, em conjunto
com a FBB, participou da segunda
edição do Reviravolta ExpoCatadores
2010 por meio de oficinas DRS, painéis
e rodadas de negócios. Durante o
encontro, foi assinado o Acordo de
Cooperação entre o Banco e o
Movimento Nacional dos Catadores de
Materiais Recicláveis (MNCR) com o
objetivo de articular, integrar e formular
ações de fortalecimento da atividade de
materiais recicláveis, em todo o país.

Foto: Manoel Antonio Neres

Loja da Sustentabilidade
A riqueza e a cultura do Brasil estão retratadas na diversidade de suas
comunidades e nas atividades produtivas desenvolvidas em cada uma delas.
Como forma de disseminar essa diversidade brasileira, o Banco do Brasil
lançou em 2010 a Loja da Sustentabilidade BB – um canal moderno de comer!
cialização de produtos artesanais confeccionados por comunidades beneficiárias do DRS que possibilita o acesso a novos mercados para esses produtos.
E, consequentemente, contribui para a geração de emprego e renda.
A Loja pode ser acessada por meio do Autoatendimento BB na internet,
no link Programa “Ponto pra Você” – Troca de pontos – Loja da Sustentabilidade. Lá, os pontos acumulados no cartão de crédito podem ser trocados por
artesanatos produzidos nessas comunidades.

!

“O Banco tem se posicionado na
vanguarda do setor, alinhado a
alguns poucos outros que têm
demonstrado comprometimento
com o nosso desenvolvimento
sustentável.”

!

!
Divulgação BB

Cláudio Boechat

Professor especialista em RSA
da Fundação Dom Cabral

!
!

!
!

!

!
!
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bb.com.br

Para investidores do mundo

que querem negociar com o Brasil.
Ou para investidores do Brasil que

querem negociar com o mundo.
Banco do Brasil. Do Brasil para o mundo. Do mundo para o Brasil.
O Banco do Brasil é o melhor parceiro para quem quer investir no Brasil ou
no mundo. São mais de 200 anos de solidez, sempre em busca de inovação
e modernidade por meio de soluções estruturadas e customizadas. Só um
banco com Brasil até no nome realmente entende de Brasil.


Março de 2011 | 25

internacionalização

26 | Banco do Brasil

Nova Iorque

Do Brasil
para o mundo,
do mundo para
o Brasil
Maior atuação no mercado externo

Nos últimos anos, as empresas brasileiras intensificaram o ciclo de internacionalização de suas atividades instalando plantas ou constituindo parcerias em
outros países e regiões. Esse movimento
vem demandando da indústria financeira um comportamento similar. O modelo focado no financiamento e estímulo ao
comércio exterior tende a evoluir para
outro mais abrangente e complementar,
que exige a internacionalização dos bancos nacionais para atender a necessidades
específicas de prestação de serviços bancários no local onde as empresas estão
instaladas.
Da mesma forma, o atendimento ao
segmento de pessoas f ísicas, cada vez
mais presente em outros países, seja em
viagens de turismo ou a trabalho, requer
instituições financeiras globais. Essa nova realidade do mercado levou o Banco
do Brasil a iniciar diversas ações e projetos com o objetivo de aproveitar as oportunidades identificadas e de manter seu
papel de maior protagonista em negócios
internacionais dentre as instituições financeiras brasileiras.
Assim, a estratégia internacional do
BB, respaldada em análises de oportunidades em mercados internacionais, está
focada no aumento da capilaridade de
sua rede no exterior, para atender à onda
de internacionalização das empresas brasileiras e o incremento do fluxo de importações e exportações.


Nos EUA, essa estratégia avançou significativamente em abril de 2010, quando
o Banco Central Americano concedeu ao
Banco do Brasil a licença de Financial
Holding Company, status que permite a
abertura de novas dependências, a mudança de localização das dependências
existentes, a realização de operações com
residentes nos EUA, a aquisição de instituições bancárias e o requerimento de
autorização para ampliar o escopo de
atuação no mercado de capitais norteamericano.
Além disso, em julho de 2010, o BB
Miami foi autorizado pelas autoridades
norte-americanas a transformar sua licença de branch (agência), que o autorizava a operar apenas com não-residentes,
em full branch (filial integral), que autoriza a dependência a operar com residentes nos EUA. Além disso, buscando a
especialização das unidades como forma
de otimizar o atendimento, o BB Miami
absorveu a base de clientes de varejo da
agência BB Nova Iorque, a qual passou a
se dedicar especialmente aos clientes do
segmento corporate.
O Banco do Brasil Securities, LLC, por
sua vez, recebeu autorização para a abertura de sucursal em Miami, com a finalidade de atender à forte demanda no ramo
de mercado de capital da região.
A nova estratégia do BB para o mercado norte-americano propõe-se a atender as necessidades dos mais de 1,5 miMarço de 2011 | 27
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Rede de Distribuição no Exterior
Agências

Escritórios de Representação

Subsidiárias e Subsidiárias Sucursais

Assunção
Buenos Aires
Frankfurt
Grand Cayman
La Paz
Londres
Madri
Miami
Milão
Nova Iorque
Paris
Santiago
Tóquio

Caracas
Cidade do México
Dubai
Hong Kong
Lima
Luanda
Montevidéu
Panamá
Seul
Washington
Xangai

Banco do Brasil AG
Banco do Brasil Securities LLC
BB Leasing Company Ltd.
BAMB Brazilian American Merchant Bank
BB Securities Ltd. Londres
BB USA Holding Company
BB Money Transfers, Inc.
Banco do Brasil AG - Sucursal em Portugal - Cascais
Banco do Brasil AG - Sucursal em Portugal - Marquês de Pombal
Banco do Brasil AG - Sucursal em Portugal - Parque das Nações
Banco do Brasil AG - Sucursal em Portugal - Porto
Banco do Brasil AG - Sucursal em Portugal - Costa da Caparica

Subagências

Unidades de Serviços Compartilhados

Cidade do Leste
Gifu
Gunma
Hamamatsu
Ibaraki
Nagano
Nagoia
Santa Cruz de La Sierra

BB USA Servicing Center
BB Europa Servicing Center

lhão de brasileiros, oferecendo um
portfólio completo de produtos e serviços. Ademais, o BB segue negociando a
aquisição de instituições financeiras de
pequeno porte estabelecidas em regiões
com alto índice de concentração de residentes brasileiros.
Na Europa, o BB está finalizando a
implantação de um projeto de reestruturação organizacional que levará ao
aumento da eficiência operacional, administrativa e financeira. O BB Europa
Servicing Center, segunda unidade internacional de serviços administrativos,
entrou em operação em julho de 2010,
em Lisboa, Portugal, com o objetivo de
centralizar e racionalizar os serviços de
retaguarda (back-office) das unidades
localizadas no continente.
Em abril de 2010, o BB adquiriu o
controle acionário do Banco Patagonia,
da Argentina. A operação tem por objetivo a ampliação da parceria com empresas brasileiras e argentinas, a diversificação do portfólio de produtos e
serviços buscando potencializar o atendimento aos clientes, a expansão da car28 | Banco do Brasil

Unidades de Negócios
Roma

teira de crédito e a atuação junto à cadeia de valor do segmento de Pessoas
Jurídicas estabelecidas naquele país.
Segundo Allan Toledo, Vice-Presidente de Atacado, Negócios Internacionais e Private Bank, “a participação do
Banco do Brasil no Banco Patagonia, na
Argentina, representa marco no processo de internacionalização do BB, o primeiro passo do novo modelo de atuação
em mercados com potencialidades”. Na
América do Sul, outros mercados prioritários no processo de expansão internacional são: Chile, Peru, Colômbia,
Uruguai e Paraguai.
Em agosto do ano passado, o BB iniciou
negociações com o Banco Espírito Santo
(BES), de Portugal, para avaliar possível
participação financeira nos negócios do
banco português no mercado africano.
O BB considera a parceria importante
para apoiar o movimento de internacionalização das empresas brasileiras e portuguesas na África e para prestar assistência ao crescente intercâmbio comercial com o continente, facilitando os investimentos de companhias brasileiras.

Os avanços do Banco do Brasil no
exterior permitiram à instituição encerrar o ano com operação em mais de 23
países e, por meio de uma rede de 1.037
bancos correspondentes, em mais 140
países. O BB é o banco brasileiro que
conta com a maior rede própria de atendimento no exterior.
O BANCO DO COMÉRCIO EXTERIOR
O Banco do Brasil reafirmou, no ano
passado, a tradição de principal parceiro do comércio exterior brasileiro. Sua
participação no mercado de câmbio de
exportação atingiu a marca de 31%, com
volumes de negócios de US$ 57,1 bilhões. No câmbio de importação, a participação do BB chegou a 24%, com volume negociado de US$ 42,7 bilhões.
A liderança do Banco consolida-se
também no financiamento ao comércio
exterior. As operações de Adiantamento
sobre Contrato de Câmbio (ACC) e Cambiais Entregues (ACE) encerraram o ano
com desembolsos de US$ 12,6 bilhões, o
que representa uma participação no mercado de 33,6%. No caso do Programa de

BB no mundo

Financiamento às Exportações (Proex),
os desembolsos na modalidade Financiamento foram de US$ 432,5 milhões, que
é a melhor marca dos últimos cinco anos.
As linhas voltadas para as importações
chegaram a US$ 4,3 bilhões, mantendo o
BB como líder de mercado.
Mas a assistência do Banco a seus
clientes vai além das operações financeiras. O BB oferece também o Brasil
Web Trade (BWT), um ambiente eletrônico de negócios que permite às empresas realizarem todos os passos da exportação. Funciona como um canal interativo de compra e venda, que simplifica
e dinamiza as negociações entre exportadores brasileiros e importadores em
todo o mundo, com rapidez e segurança.
Os serviços on-line de câmbio e comércio exterior também continuaram
apresentando recordes. O percentual
dos contratos de câmbio de exportação
realizados pela internet foi de 66,5%. No
caso da importação, 44,2% dos contratos
de câmbio foram efetivados via web. Do
total de contratos, 47,9% foram realizados por meio de assinatura digital. Essas

iniciativas se alinham às diretrizes de
sustentabilidade do Banco, já que significam redução do tempo de atendimento, de consumo de material e energia,
além de representar mais segurança e
agilidade para o cliente.
Além disso, o Banco auxilia as empresas de qualquer porte em seus primeiros
passos no mercado externo, por meio
dos serviços de Consultoria e de Capacitação em Negócios Internacionais. Em
2010, o BB treinou mais de 19 mil pessoas em todo o País na área de comércio
exterior.
Os principais produtos de crédito do
Banco do Brasil para o segmento são:
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE); ACC Indireto;
BB Capital de Giro Exportação; Programa de Financiamento às Exportações
(Proex); BNDES-Exim; Capital de Giro
Externo (Working Capital); Empréstimo
Financeiro Direto; Overdraft; Pré-Pagamento; Proger Exportação; Leasing Internacional; Financiamentos à Importação (Finimp); e Desconto à Forfait.


“O Banco do Brasil também

participa ativamente das atividades
da Petrobras, sendo um parceiro de
destaque em importantes operações
financeiras da Companhia. Vale
destacar o apoio conferido através
de linhas de financiamento para
operações comerciais e repasses de
recursos do FINAME, além de
outras operações.”

Almir Guilherme Barbassa

Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores da Petrobras
Março de 2011 | 29

Principais Indicadores
Indicadores Financeiros
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* Inclui saldo de recursos administrados pelo Banco Votorantim
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18,7

20,9

365,1
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14,8

29,9
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367,2

Patrimônio Líquido – (R$ bilhões)
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Depósitos Totais
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49,3
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5,1

2,4

Carteira de Crédito1 – (R$ bilhões)

811,2

ROE (%)
Proventos Distribuídos
8,8

Ativos Totais – (R$ bilhões)
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2008

2009
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ecoeficiência

Dados Estruturais

Consumo de Papel (ton)

Consumo de Energia (GJ)

Consumo de Água –
Edifícios Estratégicos (m3)(1)

Expediente
3.547
Coordenação do Conteúdo:
Unidade Relações com Investidores (URI)
Unidade Desenvolvimento Sustentável (UDS)

3.412

3.437

3.516

2.395

2.463

202.931

2.588

203.348

2.139
131.036

119.290

Coordenação da Criação:
Diretoria de Marketing e Comunicação (DIMAC)
Divisão de Propaganda Institucional
Jornalista responsável:
Celso Dobes Bacarji - MTB: 12.224
Criação e produção: TheMediaGroup
Fotos: Iara Venanzi, Shutterstock e
Divulgação BB

2007

2008

2008

2010

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2010

(1) A
 partir de 2009, o BB passou a considerar no cálculo
de água, além dos edifícios sede (I, II e III), mais três
edifícios: Sede IV, CCT e Ed. Tancredo Neves, todos localizados em Brasília (DF).

Inventário de Emissões – CO2(1)

Variação(%)

Edição 01 • Ano 1 • Março • 2011
Tiragem: 5,6 mil exemplares
Distribuição gratuita

FONTE

2009

2010

ESCOPO 1: Frota Veículos Própria de uso das
dependências

4.850 tCO2e
(Álcool - 500 mil litros)
(Gasolina - 2,38 milhões litros)
(Diesel - 243 mil litros)

7,9

Para esclarecimento ou sugestões contate
o Banco do Brasil nos seguintes canais de
relacionamento:

4.495 tCO2e
(Álcool - 534,6 mil litros)
(Gasolina - 2,6 milhões litros)
(Diesel - Prejudicado)

ESCOPO 1: Geradores de Energia
ESCOPO 1: Biomassa
ESCOPO 2: Energia Adquirida
ESCOPO 3: Viagens Aéreas

982,3 tCO2e (365,1 mil litros de óleo)
1.730,8 TCO2e
17.591,00 TCO2e
8.233,42 tCO2e

1.221 tCO2e (477 mil litros de óleo)
1.596 TCO2e
29.538 TCO2e
13.753,96 tCO2e

24
-8
67
67

Unidade Relações com Investidores (URI):
ri@bb.com.br
Unidade Desenvolvimento Sustentável (UDS):
sustentabilidade@bb.com.br

Esta publicação é uma versão reduzida do
Relatório Anual de 2010. A versão integral
deste documento estará disponível no site
www.bb.com.br/ri e nas versões para tablets e
celulares.

Esta revista foi impressa em
papel fabricado com madeira de
reflorestamento certificado com o
selo do FSC (Conselho de Manejo
Florestal) e de outras fontes
controladas.
A certificação segue padrões
internacionais de controles
ambientais e sociais.

BB Revista Capa Port.indd 2

(1) Mais detalhes consultar o Relatório Anual versão completa no site do Banco do Brasil.

Pontos de Atendimento (1)
Agências
Terminais de Autoatendimento (Rede Própria)
Funcionários
Clientes (2) - mil
Contas Correntes – mil
Estrutura de Capital
Índice de Basileia (%)
Nível I
Nível II
Produtividade (%)
Eficiência (3)
Cobertura (3)
Ações
Lucro líquido por ação (R$)(4)
Preço/Lucro 12 meses (x)
Preço/VPA (x)(4)
VPA (R$)(4)
Payout (%)
Dividend Yield (%)
Capitalização de Mercado (R$ bilhões)
Variação anual das ações (%)
Estrutura Acionária (%)
União Federal
Previ
BNDESPar
Free Float
Participações de mercado (%)
Ativo Total(5)
Depósito Total(5)
Carteira de Crédito País
Recursos Administrados(6)
Faturamento total de cartões
ACC/ACE
Câmbio Exportação
Câmbio Importação

2006
16.975
3.969
39.661
82.622
24.374

2007
18.364
4.008
39.279
81.855
42.776
27.414

2008
21.666
4.342
39.714
88.972
48.022
30.378

2009
39.588
4.897
45.442
103.971
52.695
34.988

2010
48.344
5.087
44.954
109.026
54.366
35.934

17,3
11,7
5,6

15,6
10,7
4,9

15,2
10,9
4,3

13,8
10,6
3,2

14,1
11,0
3,1

47,5
112,9

46,2
127,7

45,6
136,2

43,4
128,2

42,6
123,1

2,44
8,6
2,5
8,4
40,0
4,6
52,8
+65,8

2,04
14,9
3,1
9,8
40,0
2,7
75,3
+47,0

3,43
4,3
1,3
11,7
40,0
9,3
37,7
-49,1

3,95
7,5
2,1
14,1
40,0
5,3
76,3
+117,0

4,32
7,3
1,8
17,7
40,0
5,2
89,9
+12,7

68,7
11,4
5,0
14,8

67,1
10,7
2,6
19,6

65,6
10,4
2,5
21,5

65,3
10,4
2,4
21,8

59,2
10,4
0,0
30,4

16,8
21,4
16,5
19,1
15,8
31,2
26,9
23,8

15,6
21,3
16,0
18,3
16,8
32,7
26,6
24,2

17,2
22,2
17,1
20,7
17,6
28,2
27,9
24,7

22,0
26,5
20,1
21,1
20,3
34,7
31,1
25,4

20,9
24,3
19,8
21,2
20,7
33,6
31,0
24,0

(1) Inclui rede própria e correspondentes bancários. Desde 2009 inclui também a rede compartilhada; (2) Composto pelos correntistas, poupadores e beneficiários do INSS; (3) Não inclui itens extraordinários; (4) Séries ajustadas considerando o split das ações (1:3) ocorrido no segundo trimestre de 2007; (5) Relatório 50
Maiores do Banco Central: consolidado bancário I+II excluído BNDES, Posição set/10; (6) Dados da ANBID. Não inclui dados do BV.
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(1) Considerados o consumo de água dos edifícios Sede I,
II e III (Brasília), Complexo Central de Tecnologia (Brasília) e Tancredo Neves (DF)
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