Lideranças
– Ativos Totais: R$ 230,1 bilhões

– Base de Clientes: 18,8 milhões

– Carteira de Crédito: R$ 77,6 bilhões

– Rede Própria de Atendimento no País: 13.220 pontos

– Captações de Mercado: R$ 150,1 bilhões

– Rede de Terminais de Auto-atendimento

– Administração de Recursos de Terceiros:
R$ 102,6 bilhões, 19% de participação no mercado
– Câmbio Exportação: 28,9% do mercado

da América Latina: 37.018 máquinas
– Internet: 6 milhões de clientes registrados
– Faturamento Cartões: R$ 18,1 bilhões

Ratings

Rating Global
FitchAtlanticRatings
Moeda Estrangeira - Curto Prazo
Moeda Estrangeira - Longo Prazo
Moeda Local - Curto Prazo
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B
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Moeda Local - Longo Prazo

B

Individual

D

Suporte

4

Standard & Poor's

Classificação
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Moeda Estrangeira - Longo Prazo

B+

Moody's
Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo

Classificação
Ba3

Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo

B3

Moeda Estrangeira - Curto Prazo

NP

Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo

A3

Moeda Local - Curto Prazo

P-2

Força Financeira

E+

Rating Nacional
FitchAtlanticRatings

Classificação

Curto Prazo

F1+(bra)

Longo Prazo

AA(bra)

Moody's
Curto Prazo
Longo Prazo

Classificação
BR-1 (3)
Aaa.br (3)

Destaques
Criar valor para os acionistas
Primeiro dos objetivos

Lucro Líquido e Roe

Dividendos/JCP

R$ milhões

R$ milhões
22,6

institucionais do Banco do Brasil,

2.381

a criação de valor para os

746

2.028
579

acionistas norteia todas as
decisões na Empresa. O Lucro

22,3

11,6

12,9

12,8

1.082

843

974

1999

2000

Líquido de R$ 2,4 bilhões em

236

258

265

1999

2000

2001

2003, com Retorno sobre
Patrimônio Líquido (Roe) de
22,3%, confirma o objetivo do BB
de agregar riqueza aos acionistas.

Ampliar a participação no mercado de

2001

2002

2003

2002

2003

Roe %
Roe-

Lucro Líquido

Composição da Car teira de Crédito - %

empréstimos e financiamentos
R$ 62,9 bilhões

Em 2003, o Banco do Brasil
manteve liderança absoluta na
concessão de crédito no Brasil

R$ 77,6 bilhões
12,1

com 18,9% de participação no

16,4

mercado. A Carteira de Crédito

2,5

somou R$ 77,6 bilhões,

35,0

9,5

26,7
12,2
1,9

22,3

20,9

20,0

crescendo 23,4% no ano, em

20,6

dez /02

dez/03

comparação ao crescimento de
Varejo

8,7% da Carteira do Sistema

Comercial

Agronegócios

Internacional

Exterior

Demais

Financeiro Nacional.

Atuar em políticas públicas, com
prévia alocação de recursos e

Receitas de Equalização

Programa de Apoio à Expor tação (Proex)

R$ milhões

U$S bilhões

adequada remuneração

8,7

6,5

508

agente de políticas públicas ao
auxiliar o Governo Federal no

8,2

637

O Banco do Brasil atua como

5,5

412
343

338

1999

2000

4,4

financiamento à agricultura,
comércio exterior e micro e
pequenas empresas (MPE) com

2001

2002

1999

2003

taxas reduzidas. Para tornar essa
intermediação viável, o Tesouro

Capital de Giro MPE
R$ bilhões

2,7

Nacional paga ao Banco, na
forma de equalização, a diferença
1,5

entre a taxa cobrada do tomador

1,3

do crédito e os custos da
captação, custos administrativos

0,8
0,3

e tributários e remuneração de
capital.

1999

2000

2001

2002

2003

2000

2001

2002

2003

Ampliar a base e fortalecer o
relacionamento com os clientes

milhões

15,4

13,8

12,7
11,9
0,8

1,2

18,1

1,0

0,9

0,9

13,5
17,5

de clientes entre os bancos do
País. O número, 18,8 milhões,

R$ bilhões

18,8

Ao final de 2003, o Banco do
Brasil apresentou a maior base

Faturamento Cartões

Quantidade de Clientes

11,8

10,0

14,4

12,9

6,7

11,1

4,4

representa crescimento de 21,8%
no ano. A meta do BB para 2004
é alcançar 20 milhões de clientes.

1999

2000

Pessoa Física

2001

2002

2003

1999

2000

2001

2002

2003

Pessoa Jurídica

Elevar a posição competitiva na
oferta de produtos e serviços
com tecnologia avançada e em
canais não tradicionais

Transação por Canal - %

Os clientes BB podem acessar os
9,0

produtos e serviços do Banco

16,3

10,7

14,8

através de vários canais

4,8

5,6

automatizados, tais como
15,8

terminais de auto-atendimento,

13,6

53,4

51,5

2,1

Internet, telefone e fax. A
participação das transações

2,3

2003

2002

automatizadas no total das

TAA

Internet

Gerenciador
Financeiro

operações realizadas atingiu

POS

Caixa

Outros

86,4% ao final de 2003.

Fortalecer o vínculo entre o
Banco e os funcionários

Funcionários

Participação nos Lucros e Resultado
s

em mil

R$ milhões
273,4

O Banco do Brasil acredita que
seu capital humano é fator

78,2

78,1

78,6

80,6

69,4

determinante para o sucesso da

144,9

Empresa. Assim, em 2003,
R$ 40,9 milhões foram investidos

51,8

60,4

66,3

1999

2000

2001

em treinamento e capacitação de
funcionários, enquanto R$ 273

1999

2000

2001

2002

2003

milhões foram distribuídos a título
de participação nos lucros.

Investimentos em Treinamento
R$ milhões
40,9
28,5

27,5

2000

2001

29,8

23,0

1999

2002

2003

2002

2003

BB em Grandes Números
1999

2000

2001

2002

2003

10.006

Resultado - R$ milhões
Resultado Bruto da Intermediação Financeira

1.164

4.681

4.869

8.071

Receitas de Prestação de Serviços

2.803

3.189

3.760

4.454

5.491

Despesas de Pessoal

(5.036)

(5.623)

(5.575)

(5.548)

(6.812)

Outras Despesas Administrativas

(2.573)

(2.882)

(3.586)

(4.097)

(4.514)

3.922

1.810

1.902

309

401

Resultado Operacional

280

1.176

1.370

3.190

4.573

Resultado não Operacional

(47)

140

79

171

149

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro

233

1.316

1.449

3.361

4.721
(2.067)

Outros Componentes Operacionais

Imposto de Renda e Contribuição Social

662

(282)

(301)

(1.188)

Participações Estatutária no Lucro

(52)

(60)

(66)

(145)

(273)

Lucro Líquido

843

974

1.082

2.028

2.381

126.454

138.363

165.120

204.595

230.144

7.271

7.965

8.747

9.197

12.172

29.006

35.917

40.225

51.470

65.591

Patrimoniais - R$ milhões
Ativos Totais
Patrimônio Líquido
Operações de Crédito (1)
Depósitos

72.214

69.070

73.436

97.253

110.014

Administração de Recursos de Terceiros

33.527

47.967

61.438

66.153

102.658

Mercado de Capitais
Dividendos/JCP
Valor Patrimonial - R$/1.000
Lucro - R$/1.000

236

258

265

579

746

10,21

11,19

12,29

12,40

16,63

1,18

1,37

1,52

2,77

3,25

5.598

3.985

7.206

6.696

17.568

1,1

0,6

1,0

0,8

1,4

Retorno sobre Patrimônio Líquido (Roe)

11,6

12,8

12,9

22,6

22,3

Índice de Eficiência (2)

92,2

80,9

69,2

59,0

56,3

Índice de Cobertura (3)

55,6

56,7

67,4

80,3

82,5

11.106

12.697

13.844

15.391

18.751

7,2

7,5

11,0

12,3

13,2

24,5

30,1

32,3

33,6

37,0

1.862

3.252

3.829

4.731

5.335

69,4

78,2

78,1

78,6

80,6

Capitalização de Mercado – R$ milhões
Preço/Valor Patrimonial (x)
Rentabilidade e Produtividade - %

Outros Indicadores - mil
Clientes
Pontos de Atendimento (4)
Terminais de Auto-atendimento
Cartões de Crédito
Funcionários

1 Líquidas de PCLD. Inclui Ar rendamento Mercantil
2 Despesas Administrativas/Receitas Operacionais
3 Receitas de Prestação de Ser viços/Despesas de Pessoal
4 Os pontos de atendimento eletrônico não aparecem nos anos 1999 e 2000

Este relatório foi impresso em papel nacional, produzido dentro dos mais rigorosos padrões mundiais de qualidade
ambiental: totalmente sem cloro, com emissão mínima de ruídos e resíduos sólidos, efluentes líquidos tratados, padrões
de odor controlados e sem impacto sobre as florestas nativas brasileiras.
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Ao longo de 2003, o Banco do Brasil ampliou a oferta de crédito,
financiando o desenvolvimento econômico e social do País

Mensagem do Conselho de Administração
Senhores Acionistas
No cenário de redução da taxa de juros e retomada do crescimento esperado para 2003,
assumimos o compromisso de tornar o Banco do Brasil uma empresa ainda mais
competitiva e comprometida com a sociedade brasileira. Para tanto, adotamos diversas
iniciativas em continuidade ao aperfeiçoamento de nossas práticas de governança
corporativa e ao fortalecimento do nosso papel como agente de políticas públicas, assim
como nossa posição no mercado bancário brasileiro.
Passamos a incluir, explicitamente, a responsabilidade socioambiental em nossa estratégia
corporativa, que foi revista e aperfeiçoada. Ao longo do período, ampliamos a oferta de
crédito de forma responsável, colaborando com os planos do Governo Federal de financiar
o desenvolvimento econômico e social do País, sobretudo nos programas de apoio às micro
e pequenas empresas, ao comércio exterior e ao agronegócio – este, em grande parte,
responsável pelo bom desempenho da balança comercial brasileira em 2003.
Impulsionados por novas oportunidades de mercado, e também pelo anseio do Governo
Federal de incentivo à inclusão bancária da população brasileira informal e de menor renda,
investimos na criação de duas subsidiárias integrais: o Banco Popular do Brasil que, de
forma inovadora, pretende ampliar nossa atuação no campo das microfinanças, e a BB
Administradora de Consórcios, que busca oferecer mais uma opção para aquisição de bens
móveis duráveis e serviços aos nossos atuais e potenciais clientes.
Com o objetivo de reforçar parcerias estratégicas, reorganizamos as relações societárias
na Maxblue Holdings S.A. e na sua controlada Maxblue DTVM S.A. O fim da parceria entre
Banco do Brasil e Deutsche Bank, firmada em 2001, representou o ponto de partida na
iniciativa do BB de atuar de maneira independente junto ao segmento de alta renda.
Buscamos também promover a percepção da identidade entre Banco e cliente junto aos
públicos externo e interno. Aperfeiçoamos nosso modelo de negócios, por meio do
desenvolvimento de produtos e serviços, e nossa segmentação, pela redefinição dos nichos
de mercado, e, ainda, perseguimos a excelência em capacitação e desempenho.
Adicionalmente, aprimoramos a área tecnológica e os mecanismos de segurança e
controle do Banco. Estabelecemos, ainda, parcerias negociais e operacionais para
compartilhamento de conhecimento, riscos e custos.

Relatório Anual e de Responsabilidade Socioambiental 2003 Banco do Brasil

05

O resultado de todas essas ações está registrado no lucro de R$ 2,4 bilhões, o maior da
história recente do Banco do Brasil, 17,4% superior aos R$ 2 bilhões registrados em 2002 e
em linha com os desempenhos crescentes dos últimos anos.
A esse recorde, soma-se a manutenção de diversas lideranças no Sistema Financeiro Nacional.
O Banco do Brasil encerrou o ano como o maior banco do País, com ativos totais de
R$ 230,1 bilhões. Também, expandiu em 23,4% sua carteira de crédito, com saldo de R$ 77,6 bilhões.
Destacam-se, ainda, as lideranças nas aplicações destinadas ao agronegócio (R$ 27,2 bilhões),
ao comércio exterior (R$ 7,4 bilhões) e às micro e pequenas empresas (R$ 9,8 bilhões).
O BB manteve-se, igualmente, líder em base de clientes (18,8 milhões), captações de
mercado (R$ 150,1 bilhões), administração de recursos de terceiros (R$ 102,6 bilhões),
câmbio exportação (28,9%) e Internet (6 milhões de clientes registrados).
A posição do Banco no mercado está associada à busca de eficiência e à manutenção de
prudência bancária. O índice de eficiência – despesas administrativas sobre receitas
operacionais – melhorou mais de dois pontos percentuais entre 2002 e 2003, passando de
59% para 56,3%. No mesmo período, o índice de Basiléia evoluiu de 12,2% para 13,7%.
Em paralelo com o aumento de sua eficiência e competitividade, o Banco do Brasil
fortaleceu sua atuação como banco público orientado para o desenvolvimento econômico
e social do País. Em 2003, quase 900 mil famílias foram atendidas pelo Programa Nacional
de Apoio à Agricultura Familiar (Pronaf) e pelo Banco da Terra; mais de 530 mil micro e
pequenas empresas beneficiaram-se de linhas de crédito para investimento e capital de
giro; e US$ 4,4 bilhões em exportações foram alavancadas pelo Programa de Apoio às
Exportações (Proex).
Os resultados alcançados pelo Banco do Brasil em 2003, somente foram possíveis devido à
dedicação de seus funcionários e à confiança de clientes e acionistas. A todos agradecemos e
apresentamos, a seguir, as realizações e acontecimentos mais relevantes da Empresa em 2003.
Conselho de Administração
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Mensagem do Presidente
Eficiência, Criatividade e Compromisso com o País
O ano de 2003 foi marcado pelos melhores resultados da história do Banco do Brasil. Para
clientes, acionistas e para a sociedade, nossos números revelam imagens de um Brasil
melhor que estão projetadas neste Relatório Anual. Com o empenho dos 80 mil funcionários,
o BB desenvolveu produtos e serviços que favoreceram a pauta de exportações do País e
promoveram a expansão do crédito. A Empresa atuou, também, em programas voltados
para comunidades carentes, impulsionando diversos vetores de desenvolvimento.
Ao mesmo tempo em que lançamos novos projetos, como o microcrédito e o Banco
Popular do Brasil, aperfeiçoamos programas que se consolidaram por sua eficiência ao
longo dos anos. As mudanças ocorreram, portanto, sob o signo da responsabilidade
com os negócios e com os resultados obtidos. Nossa altivez frente às outras instituições
do mercado financeiro está na demonstração concreta de que é possível gerar lucro e
dividendos por meio de uma atuação marcada pelo compromisso com o País.
O BB ingressou em 2004 com a proposta de ser o principal parceiro de boa parte das
cadeias produtivas da economia e de atender, por meio da oferta de produtos e serviços
especializados, diferentes segmentos de mercado. Trata-se de sermos ágeis para nos
adaptarmos às mudanças de um mercado dinâmico, múltiplo em suas demandas.
Nossa liderança em diversas atividades – no apoio ao agronegócio, na administração de
recursos de terceiros, no volume de créditos e de depósitos, no número de clientes, na rede de
atendimento e na Internet – mostra que o porte do BB atua como catalisador dessas realizações.
Em mensagens para a sociedade, muitas vezes, invocamos a tradição de 195 anos do
Banco do Brasil como amparo de iniciativas arrojadas. Nossa história é, sem dúvida, importante
fator de sustentação da nossa credibilidade. Mas se, por um lado, necessitamos dar mostras
de perseverança na tradição de bons negócios; por outro, precisamos ser eficazes na
adequação permanente da Empresa a mercados com exigências muito específicas.
São muitos os exemplos de que o Banco do Brasil evoluiu e caracteriza-se, hoje, como uma
instituição completa, identificada com o cliente. Ampliamos nossa participação no mercado em
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2003. Investimos na criatividade nos negócios e aguçamos nossa sensibilidade em relação aos
anseios da sociedade brasileira, inclusive os de caráter mais urgente, que nos exigem ações
sociais de impacto. O Banco do Brasil é, nesse sentido, um dos principais parceiros do Fome Zero.
Hoje, são quase 1,4 mil comitês atendendo cerca de 700 mil pessoas. O BB também ajudou a
distribuir mais de 1,7 mil toneladas de alimentos para entidades cadastradas no Programa. Nos
eventos esportivos e culturais, também gerou 9,2 mil empregos temporários. Merece, ainda,
destaque especial o trabalho voluntário que cerca de 11 mil funcionários do BB e seus familiares
fazem na área da educação, em programas especialmente voltados para crianças e adolescentes.
Por meio dos registros do desempenho do BB, se descortina nas próximas páginas um
Brasil que retoma seu processo de crescimento e de desenvolvimento econômico e
social. Trabalhamos para fazer do Banco do Brasil uma empresa firme no compromisso
de participar da construção de um Brasil melhor.
Boa leitura!
Cássio Casseb Lima
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Perspectivas
Em 2004, daremos continuidade ao modelo de perspectivas estratégicas que balizam as ações da
Empresa por meio de objetivos institucionais ligados a direcionadores corporativos de desempenho.
Aos objetivos institucionais de 2003, outros foram somados para este ano. As prioridades são:
– Aprimorar práticas de Governança Corporativa como forma de atender às expectativas
das partes interessadas;
– Estimular a bancarização por meio do Banco Popular do Brasil; e
– Ampliar os negócios com os clientes.
Continuaremos trabalhando para criar valor para os acionistas, garantindo retorno mínimo sobre
patrimônio líquido de 17%. Também, buscaremos assegurar a relação adequada entre
geração de receitas e estrutura de custos, mantendo nosso índice de eficiência e o de
cobertura em, no mínimo, 56% e 50% respectivamente.
Devido à atuação orientada para apoio ao setor produtivo e ao crescimento sustentável,
projetamos crescimento entre 20% e 30% para a carteira de crédito do BB em 2004, com
ênfase nos negócios com as pessoas jurídicas, principalmente pequenas e médias
empresas. Esperamos, também, ampliar nossa base de clientes para 20 milhões e ampliar
para quatro o volume de produtos por cliente.
Manteremos nossa estratégia de ser o principal banco em comércio exterior, com liderança na
participação no mercado de câmbio exportação. Pretendemos, ainda, posicionar o BB como um dos
três principais bancos atuantes no mercado de capitais doméstico, e realizar, no mínimo,
US$ 500 milhões em captações próprias no exterior, com redução de custos e alongamento de prazos.
Internamente, buscaremos ser o melhor banco para se trabalhar no País, com nível global de
satisfação igual ou superior a 80%. Para isso, investiremos no desenvolvimento e na capacitação
profissional, oferecendo média de 82 horas de treinamento por funcionário. Deveremos, igualmente,
nos fortalecer como empresa socialmente responsável por meio da aplicação dos Indicadores
Ethos de Responsabilidade Social, esperando aumento de 10% na avaliação de 2003.
Gestão de riscos, transparência, racionalização de custos e automação de processos continuarão
sendo outras prioridades. O compromisso com a criação de valor para acionistas e clientes é
extensivo aos funcionários e à sociedade, e busca manter o desempenho sustentável do Banco
do Brasil, fortalecendo seu papel como agente do desenvolvimento econômico e social do País.
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Maior banco do País, o BB diferencia-se por atender todos os
segmentos de mercado, sem descuidar de seu papel social

Perfil
Criado em 1808, o BB é hoje o maior banco do Brasil. Nos últimos anos, tornou-se uma
empresa ágil, moderna e competitiva, ainda mais comprometida com a sociedade
brasileira. O BB possui a maior base de clientes e a maior rede própria de atendimento
do Sistema Financeiro Nacional.
O Banco do Brasil diferencia-se pela capacidade de atender todos os segmentos do
mercado, com produtos, serviços e soluções em negócios, sem descuidar do papel
social de fomentador de programas, projetos e iniciativas que reafirmam os mais
autênticos valores brasileiros.
A dedicação e o profissionalismo dos funcionários do Banco do Brasil, ao longo de seus
195 anos de história, fizeram a Empresa superar mudanças históricas, da Independência
do Brasil, passando pela Proclamação da República e pela Reforma Bancária.
A preocupação social, sempre presente na cultura do Banco, tomou contornos expressivos
com a Fundação Banco do Brasil, em 1988, e foi reforçada, em 2003, pela criação de área
específica para gestão da responsabilidade socioambiental nos negócios da Empresa.
Com suas ações negociadas em bolsa desde 1906, o BB está organizado, atualmente, na
forma de banco múltiplo. Quatorze empresas compõem hoje o Conglomerado Banco do Brasil.

Conglomerado
O Banco do Brasil atua de forma integrada e especializada em segmentos de mercado.
As empresas que formam o Conglomerado BB complementam seu portifólio de produtos e
serviços e o habilitam a oferecer soluções bancárias e financeiras adequadas às
necessidades dos clientes. O Banco detém, ainda, parcerias estratégicas em 11 empresas
coligadas, com participação de 10% ou mais do capital, por meio de seu banco de
investimento, o BB BI.
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Banco do Brasil
Banco Múltiplo

Controladas

Cobra Tecnologia

Banco Popular

BB Corretora

BB DTVM

BB: 99,35%

do Brasil

BB: 100%

BB: 100%

BB: 100%

BB Leasing

BB Viena

BB: 100%

BB: 100%

BB Leasing Co.

BB Cartões

BB BI

BAMB

BB: 100%

BB: 100%

BB: 100%

BB: 100%

BB Previdência
BB: 99,35%

BB Consórcios
BB: 100%

Ativos S.A.
BB BI: 74,5%

BB T urismo

BB Securities

BAMB: 99,9%

BAMB: 100%

BAMB: 25,5%

Coligadas
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Brasilcap

Brasilprev

BB-BI: 49,9%

BB-BI: 49,9%

Cibrasec

Brasilsaúde

BB-BI: 10%

BB-BI: 49,92%

Aliança
do Brasil
BB-BI: 40%

Seg. Brasil

Brasilseg

Visa Vale

Visanet

BB-BI: 40%

BB-BI: 37,5%

BB-BI: 32%

de Crédito

Brasilveículos

BB-BI: 12,088%

BB-BI: 100%
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MaxBlue DTVM
BB-BI: 100%

Estrutura Organizacional
Em 2003, para tornar possível a expansão do BB no mercado bancário e garantir sua
atuação no apoio ao desenvolvimento econômico e social do País, a gestão integrada de
riscos foi aprimorada, o foco no mercado e no cliente foi refinado, maior propriedade foi
dada às ações de responsabilidade socioambiental, e o controle de custos foi garantido.
Em fevereiro, o Conselho de Administração aprovou nova estrutura organizacional para a
Empresa, reforçando o modelo de Governança Corporativa iniciado em 2001. Dentre as
alterações, a nova estrutura integrou as áreas de risco com o intuito de garantir o gerenciamento
global dos riscos de mercado, de crédito e operacional, assegurando alocação de capital
mais eficiente e visão mais apurada dos níveis de exposição a risco.
As mudanças na estrutura refinaram a atuação do Banco no mercado de micro e pequenas
empresas por meio da criação de área especializada nesse segmento. Além disso, a
Administração conferiu maior visibilidade e propriedade aos objetivos e ações de
responsabilidade socioambiental, bem como maior valorização e comprometimento do corpo
funcional, com a criação da Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e Responsabilidade
Socioambiental. Essa especialização representa o reconhecimento de que o fator de
diferenciação entre as empresas é o capital humano e de que todas as dimensões do
negócio levam à sustentabilidade do BB.
A estrutura organizacional do Banco do Brasil permite o estabelecimento de políticas claras
e de trabalho bem definido para cada uma de suas áreas, que são complementares e atuam
sinergicamente. A gestão do Banco se dá por meio da Presidência e de sete VicePresidências, às quais se vinculam 15 Diretorias. Destas, três são responsáveis pela
definição das estratégias de relacionamento com os clientes pertencentes aos Pilares
Negociais – Varejo, Atacado e Governo.
Atualmente, cerca de sete mil funcionários – 8,5% do total – integram a estrutura diretiva do
BB. Os demais atuam diretamente no relacionamento com a clientela, integrando a rede de
distribuição no País.
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Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Conselho de Administração

Cássio Casseb Lima
Presidente

Gerências Autônomas

Sol. de Infra-estr.
Tecnológica

Contadoria

Sol. em Desenv.
de Aplicativos

Gestão de
Riscos
Reest. de
Ativos Oper.

Acionistas
Em dezembro de 2003, o capital social do BB era composto por 743,3 bilhões de ações
ordinárias representadas na forma escritural, sem valor nominal. O maior acionista é o
Tesouro Nacional, com 71,8% do capital, seguido pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil (Previ), com 13,8%, e o BNDESPar – empresa de participações
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – que possui 5,8% do capital.
As demais ações (7,1%) estão pulverizadas no mercado.
Acionistas
Tesouro Nacional
Previ
BNDESPar
Ações em Tesouraria
Capital Estrangeiro
Pessoas Físicas
Demais Pessoas Jurídicas
Outros Fundos de Pensão
Total
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% ON
71,8
13,8
5,8
1,5
2,2
3,3
1,1
0,5
100,0

Estratégia e
Organização

Controles Internos

Secretaria Executiva

Jurídica

Marketing e
Comunicação

Relações com
Funci. e Resp.
Socioambiental

Controladoria

Comercial

Diretorias
Unidades

Gede
stão de
Gestão
PessPessoas
oas

Luiz Oswaldo
S.M. de Souza

Crédito

Adézio de
Almeida Lima

Gestão de Segurança

José Luiz de
Cerqueira César

Logística

Luis Eduardo
Franco de Abreu

Tecnologia

Ricardo Alves
da Conceição

Mercado Cap.Invest.

Edson Machado
Monteiro

Finanças

Rossano
Maranhão Pinto

Ger. Relações
com Investidores

Luiz Oswald
Osw
Oswaldo
o
Vice-Presidência
S.M.
de Souza
de Gestão
de Pessoas e
Responsabilidade
Socioambiental

Agronegócios

Vice-Presidência
de Crédito e
Gestão de Riscos

Governo

Vice-Presidência
de Tecnologia e
Logística

Varejo

Vice-Presidência
de Finanças,
Mercado de
Capitais e RI

Distribuição

Vice-Presidência
de Agronegócios
e Governo

Ger. Micro e
Peq. Empresas

Vice-Presidência
de Varejo
e Distribuição

Internacional

Vice-Presidência
de Negócios
Internacionais
e Atacado

uditoria Interna
Auditoria
nterna

Conselho Diretor

A base acionária do Banco caracteriza-se por ser extremamente pulverizada em termos de
quantidade de acionistas. Ao final de 2003, da base total – 329.334 acionistas – 90% possuíam
até 50 mil ações, representativas de apenas 0,3% do capital, enquanto três acionistas detinham
91,4% do capital.
Faixa de Ações Possuídas
1 a 50 mil
Acima de 50 mil
Total

Nº de Acionistas

% Acionistas

Qtde. Ações

% Quantidade

296.473

90,02%

2.247 milhões

0,30%

32.861

9,98%

741.028 milhões

99,70%

329.334

100,00%

743.275 milhões

100,00%

Os acionistas BB residentes no Brasil (99,8%) detinham 97,8% do total das ações. Os
acionistas estrangeiros (0,2%) – com preponderância de grandes investidores – participavam
com 2,2% do capital do Banco.
As ações disponíveis para negociação (free float) totalizam 7,1% do capital. Do total do free
float, 64,6% (34,2 bilhões de ações) estão sob a custódia da Companhia Brasileira de
Liquidação e Custodia (CBLC).
Free Float – Distribuição – %

Estrangeiro
30,3

Free Float – CBLC – Distribuição – %

Pessoa Física País
24,5

Pessoa Jurídica País
22,7

Estrangeiro
46,9

Pessoa Jurídica País
28,6
Pessoa Física País
47,0

Dos acionistas BB pessoa física residentes no País (3,3% do total), cerca de 57% mantêm
conta-corrente no BB e 5% são funcionários da Empresa. De perfil conservador, a maioria
desses acionistas estão acima dos 55 anos, 49% têm nível superior e 40% são aposentados.
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O serviço de atendimento aos acionistas BB está direcionado às mais de três mil agências
em todo o País. Em 1999, o Banco instituiu o Serviço de Atendimento ao Acionista no BB
Responde (0800 785678), com informações de caráter geral sobre a Empresa – dividendos,
resultados financeiros etc. – e o registro de pedido de informações da sua base acionária.
Em fevereiro de 2004, reforçando a política de melhor atender o acionista BB, o Banco criou
um canal virtual, a Sala do Acionista, no Portal bb.com.br, link Relações com Investidores.
Por intermédio dessa iniciativa pioneira, o investidor poderá consultar, mediante informação
de sua senha, a posição acionária, o histórico de rendimentos e a compra e venda de ações,
entre outras informações relativas ao mercado de capitais e ao próprio Banco.

A Sala do Acionista oferece facilidades adicionais como: Posição Acionária, Canal do Acionista – com dados sobre o comportamento
do mercado interno e principais bolsas no exterior e atos societários – e acesso direto à pagina Compra e Venda de Ações.
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Papéis BB
Ações ON – BBAS3
Em 2003, a confiança nas políticas governamentais restabeleceu o fluxo de investimentos
estrangeiros no País, com reflexos positivos na performance da Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), cujo índice – Ibovespa – atingiu 22.236 pontos, apresentando variação
positiva de 97,3%. O volume negociado atingiu R$ 1 bilhão, contra R$ 409 milhões em 2002.
Aliado a esse cenário e também por influência de seus resultados crescentes, o BB
apresentou desempenho positivo na bolsa brasileira.
As ações do Banco (BBAS3) encerraram dezembro de 2003 com 1,44% de participação no
Ibovespa e valorização de 162,4%, atingindo R$ 24,00 por lote de mil ações.

Ações BB vs. Ibovespa
Base 100 = 31/12/2003

300

162,4%

250
97,3%

200

150

100

50

0

jan/03

fev/03

BBAS 3

mar/03

abr/03

mai/03

jun/03

jul/03

ago/03

set/03

out/03

nov/03

dez/03

Ibovespa

Fonte: Economática
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Bônus – BBAS12 e BBAS13
Em 1996, por ocasião do aumento de capital do BB, foram emitidas três séries de bônus:
A, B e C, com vencimentos em 2001, 2006 e 2011, respectivamente. O preço de exercício
desses bônus foi estabelecido em R$ 8,50, com reajuste pelo IGP-DI.
Os bônus “A” foram exercidos ou cancelados à sua época. Os bônus “B” e “C”, vigentes,
apresentam as seguintes características:
Série

Código

Quantidade

Preço de Exercício

31/12/03

R$ por lote de mil

Cotação em R$

Bônus B

BBAS 12

213.591.693.924

18,98

2,98

Bônus C

BBAS 13

355.986.156.540

18,98

2,60

Em 2003, acompanhando a evolução das ações BB, os bônus apresentaram valorização
surpreendente, conforme ilustra a evolução das cotações de fechamento indicadas a seguir. Esse
comportamento reflete, ainda, a percepção positiva do mercado quanto à proposta da Administração
de recomprar os bônus vigentes, segundo as informações contidas nos Fatos Relevantes de
12.11.2003 e 17.02.2004, disponíveis no Portal bb.com.br, link Relações com Investidores.
Evolução dos Bônus Séries B e C
Base 100 = 31/12/2003

550

432,1%

500
450
400
350
300

150,0%

200
150
100
50
0

jan/03

fev/03

BBAS 12

mar/03

abr/03

mai/03

jun/03

jul/03

BBAS 13

Fonte: Economática
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ago/03

set/03

out/03

nov/03

dez/03

Capitalização de Mercado
A Capitalização de Mercado do Banco do Brasil atingiu R$ 17,6 bilhões ao final de 2003, contra
R$ 6,7 bilhões no ano anterior, incremento de 162,4%. O índice preço/valor patrimonial chegou a
1,44x contra 0,73x (dez/03 – dez/02), e o lucro líquido por lote de mil ações atingiu
R$ 3,25, contra R$ 2,77 (2003 – 2002). A melhoria no valor de mercado dos papéis do BB decorre
também das propostas da Administração para aumentar sua liquidez. Entre elas, destacam-se:
a) Estudos realizados junto ao mercado identificaram que a existência dos bônus de subscrição,
condicionados a um preço preestabelecido, prejudicam a potencial valorização das ações do
Banco. Com base nesse estudo, o Conselho de Administração aprovou a implementação de
Oferta Pública de Aquisição de Bônus (“B” e “C”) para posterior cancelamento.
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Simultaneamente, o Banco realizará emissão privada de ações no montante máximo
previsto para a cobertura do dispêndio com a aquisição dos bônus. Ambas as operações
estão condicionadas à adesão de detentores de pelo menos 90% dos bônus e à subscrição
de pelo menos 90% da emissão.
b) Com o objetivo de potencializar o volume de negociações de papéis, reduzir custos
operacionais, melhorar o atendimento aos Acionistas e facilitar a cotação das ações BB,
a Assembléia Geral de Acionistas aprovou, em 12 de novembro de 2003, o grupamento das
ações e dos bônus de subscrição séries "B" e "C", na proporção de 1.000 (mil) ações/bônus
existentes por 1 (uma) ação/bônus. A partir de 26 de janeiro de 2004, as ações e bônus do
Banco passaram a ser negociadas em cotação unitária, e o capital passou a ser constituído
por 743.275.506 ações distribuídas por 275.269 acionistas.
Em 12 de março de 2004, as frações de ações e bônus remanescentes (142.860 ações,
151.676 bônus B e 156.992 Bônus C) foram vendidas no mercado, sem custo para acionistas
e bonistas, somando R$ 4,3 milhões. O montante foi rateado entre os respectivos titulares.

Remuneração aos Acionistas
Aos Acionistas BB é assegurado o recebimento semestral de dividendo mínimo e obrigatório,
equivalente a 25% do Lucro Líquido ajustado, como definido em lei (LSA art. 202, Decreto
n.º 2.673/98) e no Estatuto do Banco. Observada a legislação, o Banco do Brasil poderá
autorizar o pagamento ou crédito aos acionistas de juros, a título de remuneração do capital
próprio, bem como a imputação do seu valor ao dividendo mínimo obrigatório (Lei 9249, art. 9.º;
Decreto n.º 2.673/98).
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A remuneração aos acionistas do BB tem crescido nos últimos períodos, o que pode ser
verificado no gráfico abaixo.
Dividendos/JCP

746

R$ milhões

579

236

1999

258

265

2000

2001

2002

2003
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A relação do Banco do Brasil com seus diferentes públicos
é pautada nos princípios expressos no Código de Ética e
Normas de Conduta Profissional da Empresa

Gover nança Cor porativa
O BB reforça seu compromisso com o mercado de capitais ao adotar padrões de governança
corporativa aderentes ao Novo Mercado da Bovespa. Essa iniciativa voluntária caracteriza a
disposição do Banco em oferecer maior transparência, aprimorar o relacionamento com o
investidor e garantir o equilíbrio de direitos entre os acionistas. Dentre os compromissos
assumidos, já incorporados ao Estatuto, fazem parte da rotina da Empresa a realização de,
pelo menos, uma reunião por ano com analistas; a divulgação de informações pela Internet;
a distribuição de demonstrações financeiras em inglês; e a adoção de mandato unificado de
um ano para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
No BB, a relação com os diferentes públicos é fundamentada na Carta de Princípios e
Responsabilidade Socioambiental e nos princípios éticos expressos no Código de Ética e
Normas de Conduta Profissional do Banco do Brasil. Esses princípios estão em processo de
disseminação continuada na Empresa e são temas recorrentes em treinamentos, palestras
específicas e reuniões internas. Além de ter sido distribuído a todos os funcionários, o
Código de Ética está no Portal bb.com.br, link Relações com Investidores, onde também
pode ser encontrada a Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental do
Banco do Brasil. Ainda, o Banco participa do Comitê de Ética Pública do Governo Federal.

Administração
A orientação geral dos negócios do Banco do Brasil é de competência do Conselho de
Administração (CA). Conforme previsto no Estatuto Social, o CA é integrado por sete
membros, dentre os quais, até três indicados pelos acionistas minoritários. Dentre os
assentos indicados por minoritários, um está reservado para representante dos
funcionários, por indicação de Clubes de Investimento que detenham, no mínimo, 3% do
capital votante. A Previ é o maior acionista minoritário, respondendo pela indicação dos
Conselheiros previstos para os assentos de acionistas minoritários. Em 2003, o Conselho
reuniu-se 16 vezes, em 12 reuniões ordinárias e quatro extraordinárias.
Nenhum dos Conselheiros tem participação significativa no capital social e apenas o
Vice-presidente do Conselho de Administração acumula função executiva, como
Presidente do Conselho Diretor. Nas decisões sobre políticas, estratégias corporativas,
plano geral de negócios, plano diretor e orçamento global é sempre necessário o voto
favorável de, no mínimo, cinco conselheiros; ou seja, pelo menos um representante dos
acionistas minoritários tem de estar de acordo.
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Conselho de Administração
Presidente:
Bernard Appy, brasileiro, economista. Realizou estudos e pesquisas nas áreas de macro e
microeconomia, foi consultor em análise de conjuntura e política econômica, e elaborou projetos
de lei e pareceres sobre matérias econômicas. É funcionário do Ministério da Fazenda.
Vice-Presidente:
Cássio Casseb Lima , brasileiro, engenheiro de produção. Atuou em várias instituições
financeiras, dentre as quais o Banco de Boston, Banco Francês & Brasileiro (Credit Lyonnais)
e o Citibank. Foi presidente da Credicard S.A. É administrador e um dos mantenedores do
Instituto de Reciclagem do Adolescente – Reciclar, projeto social com jovens junto a favela
do Jaguaré, em São Paulo (SP).
Representante da União, indicado pelo Ministro da Fazenda:
Tarcísio José Massote de Godoy , brasileiro, engenheiro e pós-graduado em geotecnia. É
Coordenador-Geral de Assunção e Reestruturação de Passivos da Secretaria do Tesouro
Nacional. Foi secretário-adjunto e coordenador-geral da Secretaria de Previdência
Complementar. É funcionário do Ministério da Fazenda.
Representante da União, indicado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão:
José Carlos Rocha Miranda , brasileiro, economista, mestre e doutor em economia.
Funcionário do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. É, também, professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Representantes indicados pelos acionistas minoritários:
Francisco Augusto da Costa e Silva , brasileiro, advogado, pós-graduação MBA Executivo da
Coppead (UFRJ). É consultor jurídico da Embramec. Foi superintendente jurídico do BNDESPar,
diretor do BNDES e BNDESPar e presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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João Carlos Ferraz , brasileiro, economista e bacharel em jornalismo; tem especialização em
economia e ciências políticas e em estudios sociales del area Iberoamericana em Madri,
Espanha. Doutorado em política científica e tecnológica e em economia. É diretor geral e
professor adjunto do Instituto de Economia da UFRJ. Foi professor visitante, consultor e
pesquisador associado em universidades no Japão, Chile e Inglaterra.
Carlos Augusto Vidotto, brasileiro, economista, mestre e doutor em economia. É professor
de economia da Universidade Federal Fluminense (UFF), onde integra o corpo docente
credenciado da pós-graduação.

Fiscalização e Controle
Em 2003, o Conselho de Administração, nas funções de auditoria interna e fiscalização,
contava com a Comissão Superior de Auditoria, extinta em 7 de outubro, tendo em vista a
criação, pela Assembléia Geral Extraordinária (AGE) de 12 de novembro, do Comitê de
Auditoria, conforme previsto na Resolução CMN 3.081 de 29 de maio do mesmo ano. Este
Comitê estará em pleno funcionamento até julho de 2004.
Além disso, o BB está sujeito à fiscalização do Banco Central do Brasil, Tribunal de Contas
da União e auditoria externa que, por determinação do próprio Banco Central, é
substituída a cada quatro anos. Atualmente, esses serviços são prestados pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
O Conselho Fiscal, órgão de controle e fiscalização dos atos administrativos, é formado
por cinco membros, sendo três eleitos por acionistas minoritários. Esse Conselho
reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado
por qualquer de seus membros ou pela Administração do Banco.
Conselho Fiscal
Representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ministro da Fazenda:
Marcus Pereira Aucélio , brasileiro, engenheiro florestal, pós-graduado em finanças e em
economia do setor público. É parte da Coordenação-Geral de Administração da Dívida
Pública – Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
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Representante da União, indicado pelo Ministro da Fazenda:
Rodrigo Pirajá Wienskosk i, brasileiro, advogado, pós-graduado em direito econômico e
das empresas. É Procurador da Fazenda Nacional.
Representantes indicados pelos acionistas minoritários:
João Batista Nogueira , brasileiro, economista, pós-graduado em economia e finanças,
análise macroeconômica, planejamento e marketing. Foi coordenador da Secretaria de
Desenvolvimento Regional da Presidência da República. Exerceu representações nãomandatárias como representante do Ministério da Fazenda.
Satomi Iura , japonês naturalizado brasileiro, economista e contador. Atua como
profissional liberal em assessoria financeira-contábil e perícias contábeis. Funcionário
aposentado do BB. Foi Secretário de Planejamento e Coordenação e Diretor do
Departamento de Finanças da Prefeitura de Lajes (SC).
Vicente de Paulo Barros Pegoraro , brasileiro, advogado, economista, contador,
administrador de empresas e graduado em letras; pós-graduado e especializado em análise
de sistemas, informática, contabilidade, custos e auditoria. Funcionário aposentado do BB,
atua como Conselheiro de Administração e Fiscal em empresas que a Previ tem participação.

Gestão dos Negócios
A gestão de negócios é exercida pela Diretoria Executiva, formada pelo Conselho Diretor –
composto pelo Presidente, Cássio Casseb Lima, sete Vice-Presidentes, e 15 Diretores
Estatutários. Em sua grande maioria, os membros da Diretoria Executiva são acionistas do BB.
O sistema de gestão conta também com o auxílio de auditoria interna e sistema de controles
internos – que respondem pela conformidade das operações e negócios do Banco com os
dispositivos legais, regulamentos internos e a política da Empresa. Além disso, Comitês e
Comissões são responsáveis por definir ações para o BB em seus diferentes negócios.
Todas as decisões em Empresa são feitas em colegiado, não existindo alçadas individuais. Com o
propósito de envolver todos os executivos na definição de estratégias e na aprovação de propostas
para os diferentes negócios do BB, a Administração criou diversos Comitês e Comissões.
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Comitês e Comissões
Comitê de Auditoria
3 membros

Risco Global
15 membros

Gestão Ativos e Passivos
Risco de Crédito
11 membros

8 membros

Risco Operacional
15 membros

Prevenção a Ilícitos
Financ. e Cambiais

Limite de Créditos

Operações

12 membros

8 membros

10 membros

Inquéritos
Administrativos

Recursos

Operações

6 membros

9 membros

6 membros

Comunicação

Negócios

12 membros

12 membros

12 membros

Cenários
Econômico-Financeiros
4 membros

Comitê

Administrativo
Operac. e de
Racionalização
de Custos

Subcomitê

Segurança da
Informação
12 membros

Desburoc. e
Racionalização
de Custos
16 membros

Intranet

Internet

9 membros

12 membros

Cessão de
Funcionários
3 membros

Comissão

Políticas de Divulgação e Negociação
Em junho de 2002, em conformidade com a Instrução CVM 358/02, a Administração
aprovou a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, que regulamenta, no âmbito de
todo Conglomerado, o tratamento das informações privilegiadas. Para o BB, a adoção dessa
medida é mais do que uma exigência do órgão regulador; ela demonstra o respeito da
Empresa ao mercado investidor e seu compromisso com a transparência. Apesar de a CVM
não exigir, o Banco do Brasil adotou também a Política de Negociação com valores
mobiliários de sua emissão por todas as pessoas que, no conceito da Empresa, são
consideradas auto-reguláveis. Ambas as Políticas estão disponíveis para o mercado no site
da CVM – www.cvm.gov.br – e no Portal bb.com.br, link Relações com Investidores.
Além disso, o Banco mantém, desde a vigência da Instrução CVM 31/84, um sistema de
auto-regulação abrangente e efetivo, por meio do qual normatiza e controla a divulgação de
informações relevantes e a negociação, por funcionários e administradores, com valores
mobiliários de sua emissão. Todas as normas e procedimentos compõem o Livro de
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Instruções Codificadas (LIC), que permite acesso à todos os funcionários. Segundo as
instruções, todos os funcionários e prestadores de serviço que têm acesso a informações
relevantes, independentemente da função que ocupam, devem observar as normas da autoregulação. No fim de 2003, constavam da relação de auto-regulados, mantida na sede da
Empresa, mais de seis mil funcionários e administradores.
Em cumprimento às recomendações da CVM e às normas internas que regem a autoregulação, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva do BB informam, imediatamente após sua posse, a quantidade e
características dos valores mobiliários de emissão do Banco de que sejam titulares,
bem como seus planos de negociação, conforme tabela a seguir. As efetivas
negociações com papéis do BB são comunicadas, mensalmente, ao Banco e à CVM.

Conselho de Administração

Ações ON

Bônus B

Bônus C

31.12.03

31.12.02

31.12.03

31.12.02

31.12.03

31.12.02

Bernard Appy

1.000

–

–

–

–

–

Cássio Casseb Lima

1.000

–

–

–

–

–

Carlos Augusto Vidotto

1.001

01

–

–

–

–

Francisco Augusto da Costa e Silva

1.002

01

–

–

–

–

João Carlos Ferraz

1.001

01

–

–

–

–

José Carlos Rocha Miranda

1.000

–

–

–

–

–

Tarcísio José Massote de Godoy

1.000

–

–

–

–

–

Obs.: A alteração obser vada na posição acionária dos Conselheiros se deu após a divulgação do Fato Relevante sobre o grupamento de ações,
com o intuito de completar as frações de ações que seriam geradas após a operação.

Conselho Fiscal

João Batista Nogueira

Bônus B

Bônus C

31.12.03

31.12.02

31.12.03

31.12.02

31.12.03

31.12.02
2.065

4.233

4.233

1.238

1.238

2.065

Marcus Pereira Aucélio

–

–

–

–

–

–

Rodrigo Pirajá Wienskoski

–

–

–

–

–

–

88.713

88.713

25.729

25.729

42.883

42.883

1.232

1.232

336

336

560

560

Satomi Iura
Vicente de Paulo Barros Pegoraro
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Ações ON
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Diretoria Executiva

Conselho Diretor

Cássio Casseb Lima
Adézio de Almeida Lima
Edson Machado Monteiro
José Luiz de Cerqueira César
Luiz Eduardo Franco de Abreu
Luiz Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza
Ricardo Alves da Conceição
Rossano Maranhão Pinto

Ações ON

Bônus C

31.12.03

31.12.02

31.12.03

31.12.02

31.12.03

31.12.02

1.000
2.464
57.876
–
1.000
2.544
371.463
–

–
2.464
57.876
–
–
2.544
371.463
–

–
769
17.362
–
–
748
111.253
–

–
769
17.362
–
–
748
111.253
–

–
1.233
28.939
–
–
1.249
185.424
–

–
1.233
28.939
–
–
1.249
185.424
–

Diretores Estatutários

Aldo Luiz Mendes
Antônio Francisco de Lima Neto
Augusto Braúna Pinheiro
Derci Alcântara
Fernando Barbosa de Oliveira
Henrique Pizzolato
João Carlos de Mattos
José Gilberto Jaloretto
Manoel Gimenes Ruy
Miguel Oscar Viana Peixoto
Paulo César Simplício da Silva
Paulo Rogério Caffarelli
Renato Donatello Ribeiro*
Rosa Maria Said
Willian Bezerra Cavalcanti Filho

Bônus B

Ações ON

Bônus B

Bônus C

31.12.03

31.12.02

31.12.03

31.12.02

31.12.03

31.12.02

–
403
–
33.676
67.848
26.537
–
–
14.267
–
29.044
898
84,9811*
–
–

–
403
–
33.676
67.848
26.537
–
–
14.267
–
29.044
898
84,9811*
–
–

–
120
–
9.806
20.177
7.714
–
–
4.192
–
8.568
245
2.438
–
–

–
120
–
9.806
20.177
7.714
–
–
4.192
–
8.568
245
2.438
–
–

–
203
–
16.345
33.631
12.858
–
–
6.988
–
14.281
409
4.064
–
–

–
203
–
16.345
33.631
12.858
–
–
6.988
–
14.281
409
4.064
–
–

* Cotas do Clube de Investimento dos Funcionários do BB - CIN

Relações com o Mercado
O relacionamento do BB com seus acionistas e mercado investidor é feito pela Gerência de
Relações com Investidores (RI) que coloca à sua disposição informações objetivas,
confiáveis e tempestivas. No Portal bb.com.br, link Relações com Investidores, analistas,
investidores e clientes BB podem conhecer e acompanhar as informações financeiras,
os resultados dos negócios e as estratégias adotadas pela Empresa. Além desses dados
e outras informações institucionais, o site dispõe da Sala do Acionista.
A RI divulga relatórios e resultados trimestrais, fatos relevantes, apresentações institucionais
e outras informações relevantes, nas versões português e inglês, disponíveis em seu site.
Dentre os produtos elaborados pela RI, o relatório trimestral Análise do Desempenho
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apresenta a evolução dos principais negócios da Empresa e os fatores que contribuem para
a formação do resultado do período, além das demonstrações contábeis e notas explicativas
(ver Relatório Análise do Desempenho).
Em 2003, a RI realizou 12 reuniões com analistas de mercado de capitais – dez nas regionais
da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec)
e duas na Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais (Abamec); 26 reuniões
no Brasil com investidores e analistas de mercado; cinco reuniões com instituições de mercado
no exterior; 52 reuniões com investidores e analistas de mercado internacionais, sendo 26 no
Brazil Day (Nova York) e 26 no V Foro Latibex (Madri, Espanha); quatro apresentações
institucionais em seminários e reuniões com executivos de outras empresas; oito conferências
com analistas; cinco teleconferências de resultado – sendo três em português e duas em inglês;
e três congressos nacionais: o 4º Congresso de Governança Corporativa, o Encontro do Plano
Diretor do Mercado de Capitais e o 5º Encontro de Relações com Investidores.

Principais perguntas respondidas pela RI em 2003
O Banco do Brasil está preparado para enfrentar o cenário de redução
das taxas de juros sem que tenha sua rentabilidade afetada?
Por diversos trimestres, o BB tem demonstrado que os aumentos de margem
obtidos na intermediação financeira provêm, predominantemente, da capacidade
de expandir seus ativos, valendo-se da escala. Com a combinação de redução de
taxas de juros e crescimento econômico, o Banco entende que haverá espaço para
intensificação de operações com os segmentos de varejo e de atacado, somandose ao excelente desempenho que as operações de agronegócio têm apresentado,
amortecendo a pressão da queda do spread na sua margem financeira.
Por que a car teira de crédito de agronegócios tem aumentado a
par ticipação no por tifólio de crédito do Banco?
O Banco do Brasil é o pioneiro na concessão de crédito rural no Brasil e líder nesse
segmento. O agronegócio é um dos mais eficientes e competitivos setores da
economia brasileira. Contribui significativamente para a balança comercial e possui
um papel estratégico no crescimento econômico do País. O crescimento da carteira
de crédito de agronegócio acompanhou a expansão desse setor nos últimos anos
e o aumento dos recursos oficiais para o financiamento dessa atividade.
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A rentabilidade do Banco pode ser afetada por ingerência política ou
por conta do seu papel social?
O Banco do Brasil considera que suas responsabilidades na execução de políticas
públicas do governo não são incompatíveis com as prerrogativas de uma empresa
de capital aberto, no caso, compartilhado pela União e por acionistas minoritários.
Nesse sentido, a seção II do estatuto social da Companhia disciplina as relações
entre o Banco e seu controlador, a União, com o objetivo de garantir a remuneração
adequada à Empresa na consecução das ações de políticas públicas.
Seção II – Relações com a União
Art. 5.º O Banco contratará, na forma da lei, diretamente com a União ou com a sua
interveniência:
I – a execução dos encargos e serviços pertinentes à função de agente financeiro
do Tesouro Nacional e às demais funções que lhe forem atribuídas por lei;
II – a realização de financiamentos de interesse governamental e a execução
de programas oficiais mediante aplicação de recursos da União ou de fundos
de qualquer natureza; e
III – a concessão de garantia em favor da União.
Parágrafo único. A contratação de que trata este artigo fica condicionada,
conforme o caso:
I – à colocação dos recursos correspondentes à disposição do Banco e ao
estabelecimento da devida remuneração;
II – à prévia e formal definição da adequada remuneração dos recursos a serem
aplicados em caso de equalização de encargos financeiros; e
III – à prévia e formal definição de remuneração, nunca inferior aos custos dos
serviços a serem prestados.
Esse preceito estatutário baseia-se no que estabelece a Lei das Sociedades
Anônimas em seu artigo 245, o qual proíbe que os administradores, em prejuízo da
companhia, venham a favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada.

O Banco do Brasil vai entrar no Novo Mercado da Bovespa?
Nas reformas estatutárias de 2001 e de 2002, o Banco do Brasil incorporou em
seus estatutos todas as exigências contidas nos regulamentos do Novo Mercado
da Bovespa. Entre os exemplos de exigência, destacam-se: a previsão para que
o acionista controlador promova medidas tendentes a manter em circulação, no
mínimo, 25% das ações de emissão do Banco; a realização de ofertas públicas
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de colocação de ações por meio de mecanismos que favoreçam a dispersão do
capital; a extensão para todos os acionistas das mesmas condições pelos
controladores quando da venda do controle da companhia (tag along de 100%);
o estabelecimento de um mandato unificado de um ano para todo o Conselho
de Administração; e a disponibilização de balanço anual seguindo as normas e
padrões internacionais de contabilidade (US GAAP ou IAS GAAP). Introdução
de melhorias nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais a
exigência de consolidação e de revisão especial; a obrigatoriedade de
realização de uma oferta de compra de todas as ações em circulação, pelo valor
econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do
registro de negociação no Novo Mercado; e o cumprimento de regras de
disclosure em negociações envolvendo ativos de emissão da companhia por
parte de acionistas controladores ou administradores da empresa.
Não há, entretanto, decisão tomada pela administração da Empresa no sentido
de assinar o contrato para formalizar a entrada no Novo Mercado, pois isso
depende, ainda, da concordância do Acionista Controlador.
O Banco do Brasil terá sobra de capital suficiente para supor tar a
necessidade de crescimento de sua car teira de crédito?
A melhoria consistente do desempenho, tem permitido ao Banco honrar seus
compromissos societários, com pagamento de dividendos aos acionistas, além
de incorporar lucros, possibilitando a capitalização necessária à alavancagem
de novos negócios. A tabela, a seguir, mostra que, no fim de dezembro de 2003,
o BB registrava excesso de PL da ordem de R$ 3,4 bilhões, o que possibilitaria
crescimento de até R$ 30,8 bilhões em ativos ponderados a 100% pelo risco,
como é o caso das operações de crédito:
R$ milhões

Excesso / Insuficiência de PL
Sobra / Insuficiência p/ Alavancagem
Coeficiente K %
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dez/02

mar/03

jun/03

set/03

´dez/03

1.353
12.302

2.604
23.674

3.128
28.439

3.815
34.680

3.391
30.825

12,2

13,4

13,8

14,3

13,7
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Gestão de Riscos
Modelo
A identificação dos riscos aos quais está sujeita uma instituição é condição fundamental
para o sucesso de seu gerenciamento. A gestão de riscos no Banco do Brasil integra
diversas categorias apresentadas a seguir:

Categorias de Riscos

Riscos de Conjuntura

Risco de Mercado

Risco Operacional

•
•
•
•

•
•
•
•

Risco
Risco
Risco
Risco

de
de
de
de

Taxa de Juros
Taxa de Câmbio
Ações
Commodities

Pessoas
Processos
Sistemas
Eventos Externos

Risco de Liquidez

Risco de Crédito

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

• Risco de Inadimplência
• Risco Soberano
• Risco de Concentração
de Crédito

Risco Legal

Risco de Imagem

O BB possui áreas com responsabilidades institucionais (decisão, execução e controle)
sobre o gerenciamento de seus riscos corporativos. Tais áreas têm funções segregadas das
unidades de negócios e se reportam diretamente à alta administração da Empresa.

No Banco do Brasil a identificação de riscos é condição
fundamental para o sucesso do gerenciamento da Empresa
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Riscos na Estrutura
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Conselho de Administração

VicePresidência
de Gestão
de Pessoas

Controles Inter nos
(Risco Operacional)

Vice Presidência
de Crédito
e Gestão
de Riscos

Estratégia e Organização
(Risco de Conjuntura)

Vice Presidência
de Tecnologia
e Logística

Jurídico
(Risco Legal )

Vice Presidência
de Finanças,
Mercado de
Capitais e RI

Marketing e Comunicação
(Risco de Imagem)

Vice Presidência de
Agronegócios
e Governo

Crédito
(Risco de Crédito)

VicePresidência
de Varejo
e Distribuição

Gestão de Riscos
(Risco de Mercado e
de Liquidez)

Vice Presidência
de Negócios
Internacionais
e Atacado

Auditoria Interna

Presidente

O sistema de gestão de riscos do BB não se restringe à mensuração dos mesmos. Para
avaliá-los e definir estratégias para a Organização, foi instituído o Comitê de Riscos Global
(CRG), responsável por conduzir o processo de gestão dos riscos de Mercado, Liquidez,
Crédito e Operacional, Conjuntura e Legal.
O CRG é composto pelos membros da Diretoria Executiva e executivos de diversas áreas e
tem, por finalidade, decidir sobre questões relacionadas ao gerenciamento de riscos do
Banco e de suas subsidiárias integrais. O CRG se reúne, ordinariamente, três vezes ao mês,
para tratar de determinadas categorias de risco. Uma reunião é dedicada aos riscos de
Mercado e Liquidez, outra ao risco de Crédito e a terceira, aos riscos Operacional, de
Imagem, de Conjuntura e Legal. Em 2003, o Comitê realizou somente reuniões ordinárias, no
total de 36 encontros.
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Estrutura de Decisão
Comitê de Risco Global
CRG

Comissão de Gestão
de Ativos e Passivos
Analisa e propõe medidas sobre:
– gestão e modelos de ativos e passivos
– nível de exposição ao risco
de liquidez e de mercado
– gestão e modelos do risco de
liquidez e de mercado
– níveis adequados de liquidez
e planos de contingência

Comissão de Risco de Crédito

Comissão de Risco Operacional

Analisa e propõe medidas sobre:
– gestão do risco de crédito
– nível de exposição ao
risco de crédito
– modelos de risco de crédito
planos de contingência

Analisa e propõe medidas sobre:
– gestão do risco operacional,
de conjuntura, legal e de imagem
– nível de exposição ao
risco operacional
– modelos de risco operacional
– planos de contingência

Considerando a interdependência entre as várias categorias de risco, o CRG define as
estratégias de risco da Instituição, os limites de riscos, o nível de liquidez adequado, os planos
de contingência e os modelos de mensuração.
Gestão Integrada de Riscos
Melhoria do processo decisório
• Planejamento estratégico x Planejamento de capital
• Agilidade nas decisões

CRG

Analisam e propõem medidas de riscos incorporando novos
modelos e métricas:
COMISSÕES

• Visão global à alta administração
• Gestão eficaz da adequação de capital frente aos riscos
Gestão integrada dos riscos:
• Transferência de expertise
• Identificação das sobreposições de riscos
• Alocação e exigência de capital
• Disseminação da cultura de riscos

GESTÃO DE CARTEIRAS
SIMULAÇÕES CONJUGADAS

Modelos e métricas:
• Correlação entre fatores de risco de mercado, crédito e operacional
• Impacto de falhas operacionais na inadimplência
• Impacto da variação cambial na inadimplência
• Spread de crédito x preço de mercado

CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO

Bases de dados corporativas
• Mercado e Liquidez
• Crédito
• Operacional

VISÃO AGREGADA E INTEGRADA DA BASE DE DADOS

MERCADO/LIQUIDEZ

CRÉDITO

OPERACIONAL

RISCOS
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A partir das orientações dadas pelo CRG, as Comissões de Gestão de Ativos e Passivos,
Risco de Crédito e Risco Operacional se responsabilizam por colocar em prática as
estratégias de exposição a risco estabelecidas.
A gestão de riscos do BB proporciona as condições necessárias para identificação dos
fatores de riscos inerentes às suas posições e seu respectivo dimensionamento, de modo a
estimar o tamanho das perdas potenciais e determinar a necessidade de capital econômico
para sua cobertura. E isso, paralelamente, ao desenvolvimento de mecanismos para
monitoramento dos instrumentos financeiros. Esse modelo torna possível a adoção de
exposições com melhor relação risco/retorno, alinhando o BB com as melhores práticas
adotadas pelo mercado mundial, do setor financeiro ou não.
Tendências
O Novo Acordo de Basiléia – também chamado de Basiléia II – explicita a intenção dos
reguladores bancários internacionais de estabelecer uma estrutura de incentivos favorável à
adoção dos modelos internos de mensuração.
Considerando que os modelos internos tornam a exigência de patrimônio líquido mais
alinhada com os verdadeiros riscos assumidos pelos bancos – e que a regulação bancária
prevê maior ênfase na Governança Corporativa, na mensuração interna de riscos e em
controles –, pode-se esquematizar a evolução recente da gestão de riscos no Banco e,
principalmente, sua tendência para os próximos anos da seguinte forma:
Tendências para a Gestão de Riscos no Banco
Escopo

Gestão
Integrada
1997

1998

Risco de Mercado –
Tesouraria, BB DTVM
e Internacional
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2000
Gestão de Ativos
e Passivos

2002
Risco de Crédito
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2004

2006/7
Risco Operacional
e Outros Riscos

Basiléia II

Tempo

Novas Políticas Implementadas
Para auxiliar na gestão das reservas de liquidez e no controle do fluxo de caixa do Banco, o
CRG estabeleceu, no segundo semestre de 2003, limite que serve de indicador estratégico
para assegurar o equilíbrio entre a evolução da aplicação e a captação de recursos livres,
garantindo o esperado crescimento dos ativos com níveis de liquidez adequados.
A fim de aprimorar a gestão de riscos de suas subsidiárias, o CRG decidiu transferir os riscos de
mercado e de liquidez das subsidiárias integrais no Brasil para o Banco Múltiplo. Assim, o
processo de avaliação dos riscos das empresas do Conglomerado BB permaneceu sendo
realizado de forma individual, porém, seu gerenciamento passou a se dar de forma consolidada.
A gestão de risco operacional do BB vem sendo aprimorada para identificar, mensurar e
monitorar os riscos envolvidos em seus processos e alinhar o Banco às exigências dos
órgãos reguladores e a suas estratégias corporativas, com o intuito de propiciar melhoria da
eficiência operacional e otimização do capital regulatório exigido. Iniciado em julho de 2003,
o projeto Modelo de Gestão de Risco Operacional conta com a participação de uma
empresa de consultoria externa, tem prazo previsto de 18 meses para implantação e está
dividido em três fases. A primeira (Fase I), relativa ao Módulo Qualitativo, encontra-se
concluída. Já as Fases II – Módulo Quantitativo, Integração e Módulo Alocação de Capital –
e III – Módulo Riscos Antecedentes e Conseqüentes – ainda estão sendo implantadas.
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Nós nos dedicamos a criar relacionamentos duradouros, baseados
em familiaridade, especialização e qualidade no atendimento

Missão
A missão espelha a razão de ser da organização e exerce função orientadora e delimitadora
da ação empresarial. O Banco do Brasil tem por missão:

“Ser a solução em ser viços e intermediação financeira, atender às
expectativas de clientes e acionistas, for talecer o compromisso entre os
funcionários e a Empresa e ser útil à sociedade.”
Para cumpri-la, o BB estabeleceu princípios que expressam valores compreendidos, aceitos
e aplicados na Organização e na vida profissional de seus colaboradores. São eles:
– respeito a princípios éticos e ao patrimônio da Empresa;
– compromisso com as comunidades e com o País;
– preservação da imagem do Banco como empresa competitiva, sólida e tradicional;
– enfatização da marca BB como diferencial competitivo;
– melhoria contínua de produtos e serviços;
– proatividade no gerenciamento do risco, da rentabilidade, da liquidez e da segurança;
– adoção da decisão colegiada e do trabalho em equipe como mecanismos de integração;
– valorização do trabalho eficiente e inovador;
– incentivo ao autodesenvolvimento e à profissionalização dos funcionários;
– ascensão funcional baseada no mérito;
– qualidade do atendimento e respeito e transparência.

Visão de futuro
A visão de futuro descreve os propósitos de geração de valor e de sucesso da empresa. Em
2003, a direção estratégica do BB foi aperfeiçoada em função das posições e atributos
externos e internos desejáveis e das ações necessárias para alcançá-los. Assim, a visão de
futuro descrita para o BB foi:
“Nós nos concentramos em criar relacionamentos duradouros, baseados em
familiaridade, conveniência, especialização, qualidade no atendimento e valorização
do tempo do cliente. Nossos produtos e serviços são desenvolvidos a partir de
atributos valorizados pelos diferentes segmentos de clientes, aos quais oferecemos alta
disponibilidade e segurança nos canais eletrônicos.
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Permanecemos líderes no mercado de pessoas físicas e micro e pequenas
empresas. Somos o principal banco de empresas brasileiras no País e no
exterior.
Para favorecer as experiências vivenciadas pelos clientes em seus múltiplos contatos
com o Banco do Brasil, integramos a gestão de nossos canais de atendimento,
racionalizamos e automatizamos processos e nos destacamos como referência em
gestão integrada de riscos e compliance.
Nossos resultados asseguram um desempenho auto-sustentável, e a
rentabilidade e o retorno ao acionista são compatíveis com os padrões de
mercado. Reforçamos nosso compromisso com a transparência ao praticarmos
padrões de governança aderentes ao Novo Mercado. Somos percebidos e
reconhecidos como empresa socialmente responsável.
Somos o melhor banco para se trabalhar no País. Investimos no desenvolvimento
dos funcionários, por entendermos que o modo como tratamos nossos
colaboradores se reflete no modo como nossos clientes são tratados. Nossa
força de vendas é especializada e capacitada para os desafios a que nos
propomos.
Nossa estratégia é criar valor para clientes, acionistas, funcionários e
sociedade.”

Posicionamento
Posicionamento é o ato de desenvolver oferta que leve a empresa a ocupar posição
diferenciada e valorizada na percepção dos seus públicos de relacionamento. O Banco do
Brasil adota modelo de posicionamento que se desdobra em dois níveis: marca e empresa.
O posicionamento de marca reúne atributos não negociais, ou simbólicos, representativos
do quadro de valores associados à Instituição. No BB, esse posicionamento deverá sinalizar
identidade com o cliente, agregando atributos como tradição, brasilidade e alcance geográfico
e social de atuação. O conceito de identidade fortalecerá os vínculos afetivos entre o Banco
e seus públicos, gerando a percepção de empenho e atenção.
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Já o posicionamento de empresa reúne atributos que retratam o perfil negocial, evocando
na mente do público de relacionamento, a maneira particular como a empresa realiza
negócios. O posicionamento de empresa pretendido para o Banco do Brasil é o de banco
completo – que oferece grande diversidade de produtos, serviços e soluções de atendimento –,
especializado em segmentos de mercado.

Orientações Gerais dos Negócios
A orientação dos negócios do BB está pautada por três perspectivas estratégicas –
Resultado Econômico, Cliente, Processos Internos e Comportamento Organizacional – para
as quais são definidos direcionadores corporativos que balizam as ações estratégicas da
empresa durante o período.

Relatório Anual e de Responsabilidade Socioambiental 2003 Banco do Brasil

41

Perspectiva Resultado Econômico
Direcionadores Corporativos

Ações Desenvolvidas / Resultados Obtidos

Fortalecer a estrutura patrimonial pela geração de

• 13,7% no Índice de Basiléia

resultados crescentes

• R$ 12,2 bilhões de patrimônio líquido, crescimento de 32,3%
• R$ 230,1 bilhões em ativos totais, crescimento de 12,5%
(ver relatório Análise do Desempenho)

Fortalecer a participação do Banco em negócios

• US$ 7,6 bilhões no financiamento à exportação brasileira

internacionais, inclusive comércio exterior

• US$ 4,4 bilhões de exportações viabilizadas pelo Proex
• US$ 939 milhões captados em emissões próprias no exterior

Ampliar a oferta de produtos e serviços por
intermédio de canais alternativos, buscando

• 86,4% das transações dos clientes BB foram realizadas por
meio de canais automatizados (dez/03)

soluções de menor custo
Desenvolver parcerias negociais, operacionais e

• Modernização da rede de comunicação de dados:

societárias para compartilhamento de conhecimento,

contratação, por meio de licitação, de duas prestadoras de

riscos e custos

serviços de telecomunicações
• Compartilhamento de pontos de atendimento entre BB e
CEF: rede externa de terminais BB e correspondentes
bancários CEF

Focalizar a participação em empresas que gerem

• Visa Vale: associação entre Banco do Brasil, Bradesco e

sinergia com os negócios do Banco, desinvestindo

Banco Real – em parceria com a Visa – para atuação no

nas demais

segmento de cartões de Vales-Benefício
• Reorganização societária na Max Blue Holdings S.A. entre
Banco do Brasil e Deutsche Bank
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Perspectiva Cliente
Direcionadores Corporativos

Ações Desenvolvidas / Resultados Obtidos

Ampliar, rentabilizar e fidelizar a base de clientes,

• 18,8 milhões de clientes, crescimento de 21,8%,

assegurando qualidade no atendimento

média de 3 produtos por cliente
• 95% de disponibilidade dos terminais de auto atendimento
• 99% de disponibilidade do Portal bb.com.br

Ampliar o relacionamento com clientes,

O Portal bb.com.br possui diversas salas especializadas em

fornecedores e parceiros, por meio da integração

negócios com destaque para:

de ferramentas de gestão e do desenvolvimento de

• www.agronegocios-e.com.br – R$ 2,5 bilhões em negócios

novas soluções em internet e intranet

• www.licitacoes-e.com.br – R$ 1 bilhão em negócios
• Sala de Negócios Internacionais – US$ 1,3 bilhões em
operações de ACC/ACE Automático e Câmbio Pronto

Aperfeiçoar e desenvolver modelo de negócios –

• Criação do Banco Popular do Brasil para atendimento da

produto, preço, comunicação e canal – para nichos

população informal brasileira não bancarizada

de mercado

(segmento menor renda e economia informal)
• Criação do BB Consórcios para ampliação do portifólio de
produtos e serviços, da base de clientes e sua respectiva
fidelização

Fortalecer a comunicação junto aos públicos
externo e interno para promover a percepção da
identidade entre Banco e cliente

• Prêmio Top of Mind, Instituto Data Folha, pelo 13º ano
consecutivo
• Prêmio Associação Brasileira de Comunicação Empresarial
(Aberje) para Região Centro-Oeste/Leste na categoria
Revista Interna concedida à bb.com.você
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Perspectiva Processos Internos e Comportamento Organizacional
Direcionadores Corporativos

Ações Desenvolvidas / Resultados Obtidos

Identificar processos internos críticos, estabelecer

• Contratação de consultoria externa para revisão dos

padrões mínimos de desempenho e revisá-los

processos de condução, cobrança e recuperação de créditos

periodicamente
Aperfeiçoar mecanismos de segurança e controle,

• Certificação Digital para garantir a segurança dos negócios

transformando confiabilidade em diferencial

via Internet

mercadológico

• Programa de Combate à Lavagem de Dinheiro

Aprimorar sistemas de suporte à decisão gerencial,

• Programa racionalização de custos

em especial os relativos a custos, precificação e

• Desenvolvimento de modelo de análise de crédito

crédito

behavior score

Aprimorar o modelo de agrupamento de agências

• Novos modelos de atendimento para Pessoas Físicas

segundo características de mercado e perfis de

• Novo modelo de segmentação Pilar Atacado

clientes
Estabelecer e perseguir padrões de conduta,

• R$ 40,9 milhões investidos em treinamento e capacitação

capacitação e desempenho de excelência
Incorporar tecnologias que assegurem confiabilidade,

• Recepcionista Eletrônica – terminal disponibilizado em

segurança, transparência e facilidade de utilização

agências para gerenciar o atendimento e facilitar novos negócios
a partir da identificação prévia do cliente e suas necessidades
• Implementação de Cartão com tecnologia chip
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Desempenho
A partir das Orientações Gerais dos Negócios do Banco do Brasil, foram estabelecidos
objetivos institucionais em sua estratégia corporativa para o exercício 2003. Para cada um
dos objetivos definidos, houve o estabelecimento de indicadores que assegurassem seu
cumprimento. A seguir, são apresentados esses objetivos e seus principais resultados,
refletindo o desempenho do BB no período.

Criar valor para acionistas
A criação de valor para os acionistas é um objetivo permanente nas decisões no Banco do Brasil.
Além de lucro e rentabilidade, busca-se gerar riqueza aos acionistas BB. Em 2003, o lucro
líquido do BB foi de R$ 2,4 bilhões,17,4% superior ao de 2002, e o lucro por lote de mil ações
foi de R$ 3,25 contra R$ 2,77 no ano anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido (Roe)
alcançou 22,3%.
Com base no desempenho do período, R$ 745,7 milhões foram destinados aos acionistas
sob a forma de juros sobre o capital próprio, a título de dividendos. Essa quantia é 28,7%
superior ao valor pago no ano de 2002. Desse total, R$ 321,9 milhões foram distribuídos no
primeiro semestre e R$ 423,8 milhões são referentes ao segundo semestre.
Lucro Líquido e Roe
22,6

R$ milhões

22,3
2.381

2.028
12,8

12,9

11,6
843
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Lucro Líquido

974

1.082
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2001
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2003

Roe - %
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Ampliar a par ticipação no mercado de empréstimos e financiamentos
O Banco do Brasil manteve a liderança absoluta na concessão de crédito no Brasil, com 18,9%
de participação no Sistema Bancário ao final de 2003, contra 15,1% em 2002. A Carteira de
Crédito do BB somam R$ 77,6 bilhões em 2003, com crescimento de 23,4%. Vale ressaltar que
o crescimento da Carteira de Crédito do Sistema Financeiro Nacional no período foi de 8,7%.
Acompanhando o crescimento do setor na economia brasileira, o segmento de Agronegócio foi o
que apresentou a maior participação da Carteira, chegando a 35% em 2003, contra 26,7% em 2002.
Composição da Carteira de Crédito - %

R$ 62,9 bilhões

R$ 77,6 bilhões
12,1
9,5
35,0

26,7
16,4

22,3

2,5

12,2
1,9

20,9

20,6

20,0
dez/02
Varejo

dez/03
Comercial

Agronegócios

Internacional

Exterior

Demais

Reduzir os níveis de exposição a risco do Conglomerado
Crédito: Ao longo de 2003, o crescimento da Carteira de Crédito do BB foi acompanhado
pelo gerenciamento integrado das diferentes categorias de risco, o que proporcionou a
melhora da qualidade da Carteira. Ao final do período, as operações classificadas nos
níveis de risco AA, A e B respondiam por 85,2% da Carteira do BB, contra 78,6% do
Sistema Financeiro Nacional.
A Carteira de Crédito do BB também apresentou melhora no total de operações vencidas.
O Índice de Atraso – que contempla o total de operações vencidas – apresentou redução
de 6% em 2002 para 4,7% em 2003. Adicionalmente, o peso das operações vencidas há
mais de 60 dias sobre o total da Carteira baixou de 3,3% para 3%.
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Composição do Risco Carteira de Crédito - %
R$ 62,9 bilhões

R$ 77,6 bilhões

9,7

10,2

5,5

4,5

84,8

85,2

dez/02

dez/03
A A -B

C- D

E- H

Liquidez: O Banco do Brasil mantém níveis confortáveis de liquidez, resultado de sua ampla
e diversificada base de depositantes, da qualidade dos seus ativos e do rigoroso controle
sobre a gestão da liquidez. Uma das formas de analisar a liquidez de uma instituição
financeira é confrontar seus Ativos e Passivos de Liquidez. Em 2003, o Banco apresentou,
sistematicamente, folga superior a R$ 30 bilhões nesse indicador.

R$ milhões
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Exposição Cambial: A exposição cambial do Banco do Brasil é gerenciada de forma a não gerar
exigência de capital. Assim, em 2003, não foi necessária alocação de capital para essa finalidade.
Evolução da Exposição Cambial
6,00%
Limite máximo estabelecido pelo Conselho Diretor em 5% do Patrimônio de Referência
5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%
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mar/03

Exposição % USD

abr/03

mai/03

jun/03

jul/03

ago/03

set/03

out/03

nov/03

dez/03

Exposição % Outras Moedas

Atuar em políticas públicas, com prévia alocação de recursos e adequada remuneração
Em seu papel de agente de políticas públicas, o Banco do Brasil faz a ligação entre o Governo
Federal e os produtores rurais, por meio de financiamentos com taxas reduzidas que utilizam
recursos da poupança rural e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Para tornar essa
intermediação viável, o Tesouro Nacional repassa ao Banco, na forma de "Equalização de Encargos
Financeiros", a diferença entre os custos da captação, os custos administrativos e tributários e o valor
cobrado do tomador do crédito, conforme legislação em vigor (Leis 8.427/92 e 9.848/99). As receitas
a título de equalização de taxas somaram R$ 637 milhões em 2003, contra R$ 508 milhões em 2002.
Receitas de Equalização
637

R$ milhões
508
412
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Assegurar relação adequada entre geração de receitas e estrutura de custos
e aumentar o volume de receitas
A busca de eficiência constitui um firme propósito do Banco do Brasil. Em 2003, o índice de
eficiência, que expressa a relação entre as Despesas Administrativas e Receitas Operacionais,
apresentou melhoria, atingindo 56,3%, contra 59% em 2002. O índice de cobertura das
Receitas de Prestação de Serviços contra as Despesas de Pessoal também melhorou,
passando de 80,3% em 2002 para 82,5% em 2003. Quando considerado o total das
despesas administrativas, esse índice evoluiu de 45,6% para 48,6%.
Índice de Eficiência - %
92,2
80,9
69,2
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59,0
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Índice de Cobertura - RPS/Despesas de Pessoal - %

80,3

82,5

2002

2003

67,4
55,6
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Ainda, a expansão da Carteira de Crédito do BB permitiu aumento de 16,9% nas Receitas
de Operações de Crédito, que somaram R$ 16,1 bilhões. As Receitas de Prestação de
Serviço cresceram 23,3%, totalizando R$ 5,5 bilhões em 2003.
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Ampliar a base e for talecer o relacionamento com os clientes
Ao término de 2003, o Banco do Brasil apresentou a maior base de clientes entre os bancos
do País, com 18,8 milhões de clientes, crescimento de 21,8% no ano. A meta do BB para
2004 é alcançar 20 milhões de clientes.
A sinergia entre os Pilares Negociais – Varejo, Atacado e Governo – agregou 1,1 milhão de novos
clientes ao BB por meio de acordos de folha de pagamento em 2003. Ao final do período,
8,3 milhões de clientes recebiam proventos pelo Banco, incremento de 16,2% em relação a 2002.

Quantidade de Clientes
milhões
1 8 ,8
1 ,2

1 1 ,9
0 ,8

1 2 ,7
0 ,9

1 3 ,8
0 ,9

1 5 ,4
1 ,0

1 7 ,5
1 1 ,8

1 2 ,9

1 4 ,4

2001

2002

1 1 ,1

1999
Pessoa Física

2000

2003

Pessoa Jurídica

O Pilar Varejo é responsável pelos negócios com pessoas físicas e micro e pequenas empresas
– aquelas com faturamento anual de até R$ 10 milhões. A segmentação de pessoas físicas ocorria
em três níveis de relacionamento: Exclusivo (renda mensal superior a R$ 4 mil), Preferencial (renda
mensal entre R$ 1 mil e R$ 4 mil) e Pessoas Físicas (renda mensal inferior a R$ 1 mil).
Em 2003, esse modelo de segmentação foi aprimorado, levando à criação do Banco do Brasil
Singular – rede de agências voltadas para clientes com renda superior a R$ 10 mil ou
investimentos, inclusive em ações BB, superiores a R$ 50 mil – e à elaboração do Banco do
Brasil Private, a ser lançado para clientes com potencial de investimentos superior a R$ 1 milhão.
Além da abertura do Banco Popular do Brasil para atendimento à população de menor renda
e da economia informal.
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Na gestão do relacionamento com clientes pessoas físicas, baseada em segmentação
comportamental, foram elaboradas estratégias para ampliar e rentabilizar os negócios com
os clientes e assim fidelizá-los. O Banco também adotou estratégias de expansão, com
destaque para a inclusão bancária de mais de 580 mil aposentados e pensionistas do INSS
e poupadores não correntistas.
Em busca do aumento dos negócios e de soluções específicas para o segmento de micro
e pequenas empresas, o resultado da criação de área dedicada integralmente a esse nicho
de mercado foi a conquista de mais de 220 mil novos clientes, com crescimento de 24,6%
no ano, o que reflete o acerto dessa especialização.
O ano de 2003 também foi marcado pelo aperfeiçoamento da segmentação do Pilar Atacado,
responsável pelo atendimento das médias e grandes empresas e das grandes corporações.
O BB reorganizou a segmentação desse Pilar de acordo com os setores e ramos de atuação e
faturamento dos clientes. O novo modelo proporciona o conhecimento específico das necessidades
de cada empresa, o que possibilita a diversificação dos negócios com esse segmento e toda
sua cadeia produtiva. Ao final do ano, o Pilar Atacado registrou mais de 20 mil clientes.
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O atendimento do Banco do Brasil ao setor público é feito por meio do Pilar Governo. O foco
negocial é voltado para os governos federal, estaduais e municipais, e a estratégia adotada
é a de parceria com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e seus funcionários.
Em 2003, o BB garantiu soluções administrativas e financeiras adequadas às especificidades
de cada um dos nichos do setor público, sendo o principal parceiro desse segmento.
Segmentação – Governo

Federal
Estadual
Municipal

Executivo
Legislativo
Judiciário

Adicionalmente ao aperfeiçoamento da segmentação de clientes, com o intuito de expandir
suas atividades e mercados, além da criação do Banco Popular do Brasil, o BB lançou a BB
Administradora de Consórcios, oferecendo mais uma opção de acesso a bens móveis
duráveis e serviços aos atuais e potenciais clientes do BB.
No exterior, a atuação do BB foi reforçada para apoiar grandes empresas brasileiras que
operam no mercado externo. Além dos países em que já estava presente, o BB prepara-se
para instalar escritórios em Xangai, na China, e em Luanda, Angola. No atendimento aos
brasileiros residentes no exterior, o Banco destacou-se, especialmente, em sua atuação no
Japão e em Portugal, com 110 mil e 23 mil clientes, respectivamente.

Elevar a posição competitiva na ofer ta de produtos e ser viços com
tecnologia avançada e em canais não tradicionais
Os clientes podem acessar os produtos e serviços do Banco através de vários canais
automatizados, tais como terminais de auto-atendimento, Internet, telefone e fax.
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A participação das transações automatizadas no total das operações realizadas pelos clientes
BB atingiu 86,4% no mês de dezembro de 2003, configurando uma tendência de mercado.
Transação por Canal - %
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O Portal bb.com.br também dá acesso a páginas especializadas em negócios, como
www.agronegocios-e.com.br, www.licitacoes-e.com.br e Sala Virtual de Negócios
Internacionais, oferecendo acesso rápido e desburocratizado a produtos, serviços e
intermediação de negócios. O site Agronegócios movimentou, em 2003, R$ 2,5 bilhões,
com incremento de 252% sobre 2002. No site Licitações foram negociados,
aproximadamente, R$ 1 bilhão em mais de 3,6 mil pregões.
Entre os produtos e serviços disponíveis na Sala Virtual de Negócios Internacionais, destacaram-se
os financiamentos à exportação na modalidade ACC/ACE Automático e o Câmbio Pronto on line.
Essas operações passaram de US$ 234,9 milhões, em 2002, para US$ 996,3 milhões em
2003, registrando crescimento de 324%. O aumento também foi verificado no número de
operações contratadas, que cresceu de 11,5 mil para 48,5 mil. Dentro da Sala de Negócios
Internacionais, o Balcão do Comércio Exterior foi aprimorado a fim de facilitar a inserção das
micro e pequenas empresas no mercado internacional. Em seu primeiro ano de operação, o
Balcão registrou 2.844 empresas exportadoras e 680 importadoras.
A partir de setembro, o Banco do Brasil, em parceria com a iniciativa privada, ofereceu a
seus clientes outro canal de auto-atendimento. Por meio de celular com tecnologia GSM, os
clientes têm acesso a consultas, pagamentos e transferências financeiras. O serviço é a
mais nova opção de atendimento com comodidade, agilidade e segurança. O BB é pioneiro
na utilização dessa tecnologia no Brasil.

Modificar os processos do BB, buscando atender os atributos valorizados
pelos clientes, bem como reduzir custos
Em 2003, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal desenvolveram projeto de
compartilhamento de pontos de atendimento, no qual a rede externa de terminais de
auto-atendimento e correspondentes bancários passam a atender clientes das duas
Instituições. O BB participa do projeto com 4,8 mil terminais e a Caixa com 8,9 mil casas
lotéricas. O acordo foi assinado em janeiro de 2004 e sua implantação ocorrerá gradativamente.
Parcerias como essa proporcionam racionalização de recursos e redução de despesas.
Para ampliar a modernização tecnológica e reduzir custos, o BB adotou novo modelo de
gestão de comunicação de dados. O Banco do Brasil contratou, por meio de licitação pública,
duas operadoras de serviços de telecomunicações. A partir dessa iniciativa, a atuação do Banco
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estará voltada para a gestão de serviços tercerizados, deixando para as prestadoras o papel
de construtor e operador da rede. A medida tornará a rede de comunicações mais atualizada
e em sintonia com as mais modernas e inovadoras tecnologias.

For talecer a atuação como empresa socialmente responsável e for talecer
o vínculo entre o Banco e os funcionários
Em 2003, além de incluir, explicitamente, a responsabilidade socioambiental em sua
estratégia corporativa, o BB criou unidade específica para tratar das relações com
funcionários e da responsabilidade socioambiental da Empresa. Essa unidade agrupou as
iniciativas e projetos antes dispersos na empresa, o que proporcionou o refinamento do
foco e resultados pretendidos.
Outra iniciativa do BB para fortalecer a gestão responsável de seu negócio foi a aprovação,
em julho, do conceito e da Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental, que
fundamenta as práticas administrativas e negociais do Banco no relacionamento com seus
diferentes públicos.
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Car ta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental

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

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

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

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

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

6. Ter a transparência, a ética e o respeito ao meio ambiente como balizadores
das práticas administrativas e negociais da Empresa.
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7. Pautar relacionamentos com terceiros a partir de critérios que observem
os princípios de responsabilidade socioambiental e promovam o
desenvolvimento econômico e social.

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

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

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

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

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

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

14. Contribuir para a inclusão de pessoas com necessidades especiais.
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Credibilidade dos produtos, agilidade no atendimento e
relacionamento sob medida com os clientes fazem do
Banco do Brasil líder nacional em diversos segmentos

Varejo
Nos negócios do Pilar Varejo, destacam-se as operações de Crédito Direto ao Consumidor
(CDC) destinadas às pessoas físicas e os empréstimos para micro e pequenas empresas.
O CDC encerrou o ano apresentando saldo de R$ 7,8 bilhões (evolução de 15,9% em
relação a 2002) em 7.763 mil operações. O crédito para micro e pequenas empresas
encerrou 2003 com saldo de R$ 9,8 bilhões.
Pessoas Físicas – O BB criou novas linhas direcionadas para o crédito pessoal e
financiamentos de bens e serviços, atuando em segmentos impor tantes de varejo
como mercados de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, crédito em consignação em folha e
material de construção.
O BB Crédito Material de Construção e o BB Crédito em Consignação, lançados no período,
encerraram o ano com saldo de R$ 132,3 milhões e R$ 547 milhões, respectivamente. O
Proger Urbano Pessoa Física – Empreendedor Popular atendeu mais de 62 mil
empreendedores no ano, com contratos somando R$ 279 milhões.
Principais Negócios com Pessoas Físicas
R$ milhões
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Produtos/Pessoa Física
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2,93

2,49
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Micro e Pequenas Empresas – O BB Giro Rápido, linha de capital de giro exclusiva para o
segmento de micro e pequenas empresas, com mix de recursos de 70% do FAT e 30% de
conta própria alcançou volume de crédito contratado de R$ 6,1 bilhões em 2003, 66,2%
superior ao do ano anterior. Em 2003, o BB Giro Rápido atendeu 535 mil empresas, das
quais 182 mil foram incluídas na carteira no período crescimento de 51,5%.
Evolução BB Giro Rápido
R$ bilhões
2,7

1,5
1,3

0,8
0,3
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O aumento significativo do volume de crédito destinado às micro e pequenas empresas pelo
Banco do Brasil foi possível em função da implementação de ações, como a adequação do
BB Giro Rápido que ampliou o público-alvo da linha, passando a atender empresas com
faturamento de até R$ 5 milhões. O teto do BB Giro Rápido também foi elevado de R$ 50 mil
para R$ 100 mil. Houve, ainda, redução dos encargos financeiros, que passaram de pós
para prefixados.
Por meio do Proger Urbano Empresarial – linha do Programa de Geração de Emprego e
Renda para financiar projetos de investimentos com recursos do FAT – foram contratadas
mais de 19 mil operações no ano passado, crescimento de 34,7% em relação a 2002.
O saldo das operações atingiu R$ 876 milhões em 2003, evolução de 73,1%. O Proger
Urbano Empresarial passou a atender empresas com faturamento anual de até R$ 5 milhões,
além de seu teto de contratação ter sido elevado de R$ 100 mil para R$ 400 mil.

O crédito para micro e pequenas
empresas encerrou 2003 com
saldo de R$ 9,8 bilhões
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Atacado
As operações de crédito dos clientes do Pilar Atacado apresentaram saldo de R$ 20,1 bilhões
ao final de 2003. Desse total, 69% foram destinados ao Setor Indústria. Entre os principais
negócios do Pilar Atacado, destacam-se os créditos internacional e agro-industrial
(R$ 6,3 bilhões e R$ 3,5 bilhões), as operações baseadas em recebíveis (R$ 4 bilhões).
Referência em empréstimos sindicalizados de Corporate Eletroeletronico
Finance e Project Finance, os principais negócios
estruturados realizados pelo BB são:
Comércio Varejista

Papel e Celulose

Têxtil

Telecomunicações

Alimentos e bebidas

Construção Civil
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Petróleo e Petroquímico

Metais e Utensílios

Energia Elétrica

Embalagens

Agronegócicos

Comércio Exterior

Bens de Capital
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Automotivos

Química

Mineraçao e Siderurgia

Produtos para escrita

Transporte

Recebíveis
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Agronegócio
Como grande parceiro do agronegócio brasileiro, o Banco atua em todas as etapas da cadeia
produtiva. O crédito rural financia o custeio da produção e da comercialização de produtos
agropecuários e estimula investimentos rurais, incluindo armazenamento, beneficiamento e
industrialização dos produtos agrícolas. A carteira de crédito do BB para o agronegócio
aumentou 61,6% em 2003, atingindo saldo total de R$ 27,2 bilhões. O crescimento dessa
carteira acompanhou o desempenho do setor na economia brasileira em 2003.

Recursos para Agricultura
R$ bilhões
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13,5
7,7

9,8

6,2
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As operações de investimento, destinadas à modernização da atividade produtiva,
representaram 36,6% das operações do agronegócio. As aplicações em operações de
custeio e comercialização, destinadas ao financiamento de bens e serviços necessários
para a produção agrícola e pecuária, responderam por 57,4% das operações contratadas.
Os recursos disponibilizados pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste para o
agronegócio (FCO Rural) somaram R$ 573 milhões. Ao final do período, a carteira de
financiamentos do FCO Rural apresentou saldo de R$ 2,7 bilhões.
As operações com Cédula do Produto Rural (CPR) avalizadas pelo BB fecharam 2003 com
saldo de R$ 1,5 bilhão e incremento de 44,5% em relação a 2002. O número de contratos
passou de 21,7 mil em 2002 para 29,4 mil em 2003, representando variação de 35,3%.

A carteira de crédito do BB para o
agronegócio aumentou 61,6% em 2003,
atingindo saldo total de R$ 27,2 bilhões
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No apoio à agricultura familiar e pequenos produtores rurais, o BB formalizou 899 mil
contratos, 23,6% a mais que em 2002. O total de recursos liberados foi de R$ 3,5 bilhões,
expansão de 32,5%. O saldo apresentado ao final do período no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e no Proger Rural Familiar foi de R$ 4,2 bilhões.

Recursos para Agricultura Familiar
R$ bilhões
899,9

739,8

643,6

727,9
663,8

1,9

2,2

2,7

1,7

1999

2000

2001

2002

Contratos em mil

3,5

2003

Valor Contratado

Composição de Recursos para Agricultura Familiar – %
R$ 2,7 bilhões

R$ 3,5 bilhões
12,8
9,2

9,2

2,6

23,0

21,8

66,4

55,0
2002
Reforma Agrária

2003
Banco da Terra

Proger Rural

Pronaf
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Inter nacional
Refletindo o bom desempenho do comércio exterior brasileiro em 2003, o BB obteve
resultados expressivos de crescimento no financiamento à exportação brasileira. Somente
as operações de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e Adiantamento sobre
Cambiais Entregues (ACE) movimentaram US$ 7,6 bilhões em 2003, representando
crescimento de 38,3% em relação ao volume contratado em 2002. O aumento também foi
verificado no número de operações contratadas, que passou de 23,4 mil para 27,7 mil.
ACC/ACE
US$ bilhões
7,6

5,1

5,3

2000

2001

5,5

4,3
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2002

2003

O Programa de Financiamento às Exportações (Proex), por sua vez, viabilizou US$ 4,4 bilhões de
exportações para 87 países, demonstrando ser um eficiente instrumento de política pública para
colocação de produtos brasileiros no mercado internacional. Nas duas modalidades operacionais
– Financiamento e Equalização de Taxas de Juros – foram desembolsados US$ 571 milhões pelo
BB, beneficiando 394 empresas. No ano, a quantidade de micro, pequenas e médias empresas
exportadoras apoiadas pelo Proex, apresentou crescimento de 45% em relação a 2002.
No mercado de câmbio, o Banco contratou o montante de US$ 21,6 bilhões em operações de
Câmbio Exportação, superando o desempenho de 2002, quando intermediou US$ 14,1 bilhões.
Na importação, o volume total de câmbio fechado pelo BB em 2003 foi de US$ 11,6 bilhões,
contra US$ 8,9 bilhões em 2002. A Instituição manteve a liderança no Mercado de Câmbio
de Exportação, ampliando sua participação de 23,1%, em 2002, para 28,9%, em 2003, e
também manteve a liderança no Mercado de Câmbio de Importação, aumentando sua
participação de 22,7% para 26,0%.

O volume de recursos destinados às operações de ACC/ACE foi recorde –
US$ 7,6 bilhões, confirmando a vocação do Banco do Brasil de maior
parceiro do financiamento às expor tações brasileiras
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Câmbio Importação

Câmbio Exportação

US$ bilhões

US$ bilhões
28,9

23,1
20,3

20,6

21,6

20,0

21,1
14,1

10,8

26,0
22,7
18,6

17,6

11.6

11,8
9.7

8,5

8.8

9.0

2001

2002

5.8

1999

2000

2001

Participação no Mercado – %

2002

2003

Volume Contratado

1999

2000

Participação no Mercado – %

2003

Volume Contratado

No atendimento aos brasileiros residentes no exterior, destacam-se os negócios realizados
no Japão e em Portugal. No Japão, os clientes BB foram responsáveis pela internalização
de recursos de US$ 687,2 milhões em 589 mil ordens de pagamento. Em Portugal, os
clientes do Banco foram responsáveis por 435 mil ordens de pagamento, que somaram
US$ 243,4 milhões em recursos internalizados.

Setor Público
O Banco do Brasil manteve-se na liderança do segmento de arrecadação de tributos
federais, estaduais e municipais. Dos R$ 496 bilhões arrecadados pelos governos, R$ 157
bilhões transitaram pela Instituição, representando 32% de participação no mercado. O BB
também assegurou a liderança nos pagamentos de benefícios do INSS. Foram repassados
61,8 milhões de benefícios no montante de R$ 22,8 bilhões, correspondendo a 24%
do mercado.
O Banco também é responsável pela administração do Pasep (controle, operacionalização,
orçamento, finanças e contabilidade) e pelo pagamento de rendimentos e principal (cotas),
além de ser contratado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para efetuar a identificação
e o pagamento do abono salarial a participantes. Em 2003, 1,2 milhão de participantes
receberam o abono salarial, e 3,8 milhões de participantes receberam seus rendimentos,
13,1% e 6,6% a mais que em 2002, respectivamente.
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Captações de Mercado
A credibilidade do Banco do Brasil, aliada à sua capilaridade proporcionaram à
Empresa manter-se na liderança em captações de mercado, finalizando 2003
com saldo de R$ 150,1 bilhões.

Captações de Mercado

R$ milhões

À Vista

1999

2000

2001

2002

2003

12.572

16.111

18.831

24.342

27.140

Poupança

19.990

19.958

21.242

26.918

27.425

A Prazo

37.114

26.323

29.142

42.117

48.173

2.539

3.296

4.220

3.876

7.275

Mercado Aberto

14.786

28.069

43.753

48.327

40.063

Total

87.001

93.756

117.188

145.580

150.076

Interfinanceiro

Composição das Captações de Mercado – %
R$ 150,1 bilhões

18,1

26,7

18,3
4,8

32,1
2003
À Vista
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Poupança

A Prazo

Interfinanceiro

Mercado Aberto
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Administração de Recursos de Terceiros
Ao final de 2003, os recursos administrados pela BB Administração de Ativos –
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Banco do Brasil (BB DTVM) – totalizaram
R$ 102,6 bilhões. O resultado proporcionou participação de mercado de 19%, superior
aos 17,4% registrados em 2002, além de manter a BB DTVM como a maior
administradora de recursos de terceiros da América Latina.
A carteira administrada pela BB DTVM possui fundos para os diferentes tipos de clientes:
pessoas físicas (36%), pessoas jurídicas (21%), investidores institucionais (30%), fundos
off shore (8%) e fundos para o segmento governo (5%).

Administração de Recursos de Terceiros

19,0

R$ bilhões
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Recursos Administrados
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Mercado de Capitais
No mercado de capitais doméstico, o Banco do Brasil foi líder na originação e distribuição de
operações de renda fixa – emissões de debêntures e notas promissórias – tendo participado
de 10 das 32 transações efetivadas no ano. Foi a instituição no País mais presente nas
emissões do período, com 19,5% do mercado. O volume de negócios realizados pelo BB
atingiu R$ 1,4 bilhão, quase duas vezes o valor obtido pelo segundo colocado.
Apenas um terço desse total foi estruturado por meio do regime de garantia firme; ou
seja, com o compromisso do Banco de encarteirar os papéis que não fossem
absorvidos pelo mercado. O restante foi negociado pelo regime de melhores esforços,
o que indica a confiança dos investidores na experiência do Banco do Brasil em originar
e distribuir operações no mercado de capitais.
No mercado de capitais internacional, o Banco do Brasil foi um dos líderes, dentre os
bancos brasileiros, na estruturação de emissões para terceiros. Em emissões próprias,
teve atuação ímpar captando US$ 939 milhões. Esse montante foi gerado em seis
emissões: três sob o programa Global Medium Term Note (GMTN), duas sob o programa
Securitização de Ordens de Pagamento (MT100) e uma captação inovadora, realizada
por meio da securitização do fluxo de recebíveis dos cartões de crédito Visanet.
No programa GMTN, o BB captou US$ 346 milhões, com destaque para a captação de 150
milhões (US$ 171 milhões), em julho, que foi a primeira captação do Banco em Euros e, até
aquela data, o maior volume captado por um banco brasileiro naquela moeda. Já no programa
MT100, o BB captou US$ 370 milhões, destacando-se a operação de US$ 250 milhões com
prazo de 10 anos, sendo três anos de carência. A securitização do fluxo de recebíveis dos
cartões de crédito da Visanet, por sua vez, permitiu ao BB captar US$ 223 milhões.
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US$ 100MM

US$ 120MM

US$ 75 MM

Global Medium
Term Notes

MT-100

Global Medium
Term Notes

6,25% p.a.
1 ano

7,26% p.a.
7 anos

28/jan

17/mar

150MM

US$ 178MM

US$ 45MM

US$ 250MM

Global Medium
Term Notes

Visanet

Visanet

MT-100

6,375% p.a.
2 anos

4,500% p.a.
1 ano

5,911% p.a.
8 anos

4,777% p.a.
8 anos

6,55% p.a.
10 anos

25/abr

02/jul

10/jul

10/jul

19/dez
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Car tões
O Banco do Brasil manteve a liderança em faturamento de cartões de crédito e débito em
2003, totalizando R$ 18,1 bilhões, equivalentes a 21% do mercado. O crescimento foi de
34,4% e, ao final do período, o BB detinha 5,3 milhões de cartões de crédito ativos, quantidade
12,8% superior a registrada em 2002.
Faturamento Cartões
R$ bilhões
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O BB consolidou sua posição no mercado de cartões empresariais com ampliação da base de
clientes e aumento no faturamento, encerrando o ano em 2º lugar no ranking de faturamento dos
cartões corporativos Visa, com 23% do mercado.
No segmento de cartões de Vales-Benefício (Alimentação e Refeição), em pouco mais de seis
meses, o BB Visa Vale conquistou cerca de 1,4 mil empresas clientes, afiliou mais de 70 mil
estabelecimentos em todo o País e colocou em circulação mais de 210 mil cartões, tornando-se
líder entre os emissores do cartão Visa Vale, com aproximadamente 42% das vendas.
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Seguros, Previdência e Capitalização
O Banco do Brasil, por meio de sua subsidiária integral BB BI, participa de empresas
coligadas nos ramos de seguros, previdência e capitalização. Seus produtos atendem
pessoas físicas e jurídicas e são comercializados nos pontos de atendimento BB, Portal
bb.com.br e Central de Atendimento (0800 729 0400). A partir de 2004, a linha de produtos
de seguridade passou a ser disponibilizada sob a marca BB Seguros.

Seguros
O seguro de automóveis – BB Seguro Auto – alcançou 500 mil veículos segurados em 2003,
contra 445 mil em 2002. O crescimento no período foi de 12,4%, com prêmios somando
R$ 437 milhões – variação de 10,3% sobre 2002. O BB Seguro Auto é produto da
Brasilveículos, criada em 1996, e que hoje ocupa a oitava posição no ranking de seguradoras
do ramo veículos.
Seguro Automóveis
R$ milhões
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396,4
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Os seguros do ramo Vida, que incluem soluções como o BB Seguro Vida, o BB Seguro Vida
Mulher e o BB Seguro Vida Produtor Rural, aumentaram 20,4% em prêmios ganhos, somando
R$ 727,7 milhões. Os seguros do ramo vida são produtos da Companhia de Seguros Aliança
do Brasil, criada em 1996 e que hoje ocupa o segundo lugar no mercado.

Seguro Vida
R$ milhões
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Previdência
Os planos de previdência complementar privada aberta do BB incluem planos tradicionais,
PGBL e VGBL, ambos produtos da Brasilprev. Em 2003, o BB alcançou 1,2 milhão de participantes
ativos, 33% superior ao mesmo período do ano anterior. Sua carteira administrada também
cresceu, atingindo R$ 5,6 bilhões e variação de 47,6% no período.
No ramo de previdência complementar fechada, em que o Banco do Brasil atua por meio de
fundos multipatrocinados pela BB Previdência, houve crescimento de 11,1% na quantidade de
planos, que alçaram 32,8 mil participantes em 30 planos ativos e R$ 439 milhões em recursos
administrados.
A BB Previdência também presta serviços de gestão de ativos e passivos no âmbito dos
Regimes Próprios de Previdência Social de Estados e Municípios. Ao término de 2003,
o BB possuía, aproximadamente, R$ 500 milhões em volume de recursos administrados,
oriundos de 161 contratos.
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Previdência Complementar Aberta
R$ milhões
32,7
30,9

440,0
288,9
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Participantes Ativos – mil

Carteira Administrada

Capitalização
Os títulos de capitalização Ourocap expandiram seu faturamento em 26,2%, mantendo
liderança no mercado. Os títulos são produtos da Brasilcap, empresa criada em 1995.

Capitalização
R$ milhões

2,661
2,631

2,060

1,549

2002

2003

Quantidade de Títulos – mil
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Títulos e Valores Mobiliários
A Carteira de Títulos e Valores Mobiliários (TVM) do BB permaneceu estável, registrando
decréscimo de apenas 1,9% em relação a 2002, em função da estratégia de expansão
da Carteira de Crédito BB. Ao final de 2003, o saldo da Carteira TVM do BB totalizou
R$ 69,6 bilhões.

TVM

R$ bilhões
dez/02

dez/03

70.943

69.590

3.585

16.095

Títulos Disponíveis para Venda

41.303

28.307

Títulos Mantidos até o Vencimento

25.763

24.821

292

368

Títulos e Valores Mobiliários
Títulos Disponíveis para Negociação

Instrumentos Financeiros Derivativos

Carteira de Títulos por Prazo – %
em dias

dez/02

dez/03

15,2

9,3

5,4
5,9

2,2

1,5

83,3

77,2

Até 30 dias

31 a 180 dias

181 a 360 dias

Acima de 360 dias
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O BB fechou o ano com a maior rede de terminais da América Latina
e o maior número de agências no exterior entre os bancos brasileiros

Distribuição
Ao final de 2003, o Banco do Brasil estava presente em 2.884 municípios, com a maior rede
própria de atendimento bancário do País – 13.220 pontos, 7,2% a mais do que em 2002. O
número de agências passou de 3.164 em 2002 para 3.241 em 2003.

Norte
Agências- 169
Demais - 761
Total - 930

BB 7,0%

Nordeste
Centro-Oeste
Agências- 328
Demais - 1.178
Total - 1.506

Agências- 775
Demais - 2.431
Total - 3.206

BB 24,3%

BB 11,4%

Sudeste
Agências- 1.264
Demais - 3.658
Total - 4.922

Sul

BB 37,2%

Agências- 705
Demais - 1.951
Total - 2.656

BB 20,1%

Além da rede própria, o BB conta com a rede complementar de correspondentes bancários,
que se consolidou em 2003 e passou a ser identificada por “Aqui Tem BB”, marca própria
desenvolvida sob o conceito de conveniência. Ao final do período, essa rede contava com
2.050 pontos de atendimento e cerca de 10 mil caixas para recebimento de carnês, tributos
e títulos bancários.
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A rede de agências no Brasil é segmentada de acordo com os pilares negociais definidos
pela Empresa. Assim, das 3.241 agências, 72 estão ligadas ao Pilar Atacado, 38 ao Pilar
Governo e as demais ao Pilar Varejo.

Rede de Distribuição – Governo

Norte
Agências 7
Demais 1
Total 8

Nordeste
Centro-Oeste
Agências 6
Demais –
Total 6

Sul
Rede de Distribuição – Atacado

Agências 5
Demais 2
Total 7

Agências 11
Demais 5
Total 16

Sudeste
Agências 9
Demais 4
Total 13

Norte
Ag. Empresariais 2
Ag. Corporate –
Demais –
Total 2

Nordeste
Centro-Oeste
Ag. Empresariais
Ag. Corporate
Demais
Total

3
1
–
4

Sul
Ag. Empresariais 13
Ag. Corporate 4
Demais –
Total 17

Ag. Empresariais 4
Ag. Corporate 1
Demais –
Total 5

Sudeste
Ag. Empresariais 33
Ag. Corporate 11
Demais 2
Total 46

No exterior, o Banco do Brasil permaneceu com a maior rede de atendimento entre os
bancos brasileiros, presente em 21 países, com 17 agências, seis subagências, 11 unidades
de negócios e quatro subsidiárias.
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Canais Automatizados
O BB encerrou o ano com a maior rede de terminais de auto-atendimento (TAA) da América
Latina: ao todo, 37.018 máquinas. Em dezembro de 2003, 94,8% dos saques, 83,2% dos
talonários entregues, 68,6% dos depósitos e 54,9% dos recebimentos de títulos e convênios
foram realizados por meio dos TAA.
Terminais de Auto-atendimento
37.018
30.149

32.287

33.645

25.545

1999

2000

2001

2002

2003

Outro importante canal de acesso para os clientes é o Portal bb.com.br na Internet que, ao
final do período, apresentou adesão de 6 milhões de clientes, contra 4,8 milhões em 2002.
Em 2003, mais de 30% das transações de pessoas físicas foram feitas pela Internet.
Clientes na Internet
milhões
6,0
4,0

4,8

2,6
0,9

1999

2000

2001

2002

2003

O Gerenciador Financeiro, canal na Internet para pessoas jurídicas, apresentou adesão de
658 mil empresas e o Auto-Atendimento Setor Público – versão para clientes Governo –
registrou 10,4 mil usuários, com expansão de 15,6% e 25,4%, respectivamente.
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Os programas socioambientais do Banco do Brasil contam com
a participação de seus mais de 80 mil funcionários

Perfil dos Funcionários
Faixa Etária – %

Sexo – %

2003

2003

11,2
29,2
35
22,7
até 25 anos
26 a 35 anos
36 a 45 anos

36,7

65

Homem

acima de 45 anos

Mulher

Cargos de Gerência – %
Ano
80

79

22

21

20

1998

1999

Mulher

78

2000

22

2001

2001

2002

2003

81

78

74

26
19

2002

Etnia - %

Homem

Mulher

Homem

Mulher

Homem

Mulher

Não Informado

5,15

3,48

4,30

2,86

3,49

2,23

Amarelo

1,59

1,43

1,55

1,40

1,57

1,36

Branca

47,25

25,60

47,85

26,31

48,18

26,92
0,14

Indígena

0,39

0,18

0,38

0,16

0,35

Negro

1,20

0,42

1,19

0,44

1,21

0,49

Parda

9,40

3,9

9,54

4,02

9,84

4,22

2003

Homem

Escolaridade

1999

2000

2001

2002

2003

Médio

17.365

19.692

30.952

28.254

26.631

Superior em andamento

15.964

19.279

6.865

7.828

8.771

Superior

30.065

34.308

32.880

33.917

35.627

Pós-Graduação Aperfeiçoamento/Especialização

n.d.

n.d.

3.354

5.061

6.470

Mestrado

319

311

178

298

372

Doutorado

27

24

13

20

27

5.697

4.587

3.880

3.241

2.742

69.437

78.201

78.122

78.619

80.640

Fundamental
Total
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Atrair e Manter Talentos
No Banco do Brasil a prática de responsabilidade social começa com os funcionários e colaboradores.
Eles constituem uma população de 80.640 funcionários, 10.181 estagiários, 2.629 contratados e
3.808 adolescentes trabalhadores que multiplicam essa prática nas comunidades onde atuam.
Os avanços no processo de gestão de pessoas buscam atrair e manter talentos. Em 2003, o
Banco investiu R$ 40,9 milhões em treinamento e capacitação, crescimento de 27,2% em
relação a 2002. Foram concedidas 1.752 bolsas de graduação, 737 bolsas de estudo para
aperfeiçoamento e pós-graduação e 706 bolsas para língua estrangeira. Foram oferecidas
mais de 40 mil oportunidades de treinamento presencial e 20 mil de treinamento à distância,
alcançando 85,4 horas de capacitação por funcionário, enquanto que em 2002, essa média
correspondeu a 80,4 horas.
Os resultados favoráveis dessa estratégia podem ser vistos na evolução dos indicadores da
Pesquisa de Clima Organizacional. Os índices de comprometimento e satisfação dos
funcionários apresentaram melhorias. No ano passado, 89,25% dos funcionários consideraram
o BB como a melhor empresa para se trabalhar, em comparação com 85,17% em 2002.
Atendendo à estratégia de “criar valor pela educação”, o Banco democratizou o acesso ao
conhecimento por meio da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB) – uni.bb.com.br.
Seus conteúdos estão dirigidos ao aprimoramento do desempenho organizacional, à promoção
do crescimento dos funcionários e à melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade.
A estratégia da Universidade Corporativa inclui a extensão das ações de educação para
clientes, parceiros e fornecedores, fortalecendo seu relacionamento com a comunidade e
contribuindo para o desenvolvimento social.
Em 2003, a Administração assumiu o compromisso de manter diálogo em caráter permanente
com os funcionários, de maneira a conhecer seus problemas e ouvir suas reivindicações. O
resultado foi a assinatura de acordo coletivo com base nas cláusulas celebradas pela
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) para a indústria bancária.
O Banco negociou, ainda, com as Entidades Representativas dos Funcionários, o
pagamento do Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), que vinha sendo
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paga de forma espontânea. O acordo final seguiu os mesmos princípios da Fenaban, à
exceção da periodicidade do crédito que, no BB, é semestral. Para os funcionários dos
segmentos estratégico e gerencial o modelo inclui ainda um bônus. No ano, o Banco
distribuiu a seus funcionários R$ 273 milhões a título de participação nos lucros e resultados.
Participação nos Lucros e Resultados
R$ milhões
273

145

52

60

66
72%

1999

2000

2001

2002

2003

O Banco mantém diversos canais de comunicação, permanentemente abertos, para uso
dos funcionários. Esses canais incentivam a participação na busca de soluções e atendem
a consultas e sugestões. Além dos canais de uso comum no mercado como a Internet e a
Intranet Corporativa, o Banco conta com um canal de notícias on line (Agência de Notícias),
uma revista interna (bb.com.você) e uma TV corporativa (TVBB), que imprimem qualidade e
dinamismo no relacionamento da Empresa com os funcionários.
As funções da rede interna de comunicação dos funcionários com a área de Gestão de Pessoas
e de Responsabilidade Socioambiental, o RH Responde, estão sendo ampliadas para formar a
Ouvidoria Interna do BB. Esse canal continuará permitindo aos funcionários o acesso ao módulo
de comunicação com a Diretoria do Banco. O sistema, monitorado pelo próprio Presidente,
computou média de 200 sugestões por mês desde sua implantação, em fevereiro de 2003.
Buscando conhecer críticas e sugestões dos funcionários acerca das políticas de gestão de
pessoas, o BB realizou o IV Fórum Gestão de Pessoas. Foram colhidas cerca de 18 mil
manifestações que se encontram sistematizadas e disponíveis para subsidiar decisões
estratégicas de toda Empresa.
O diálogo esteve presente e foi a tônica dominante na solução de conflitos trabalhistas entre
o Banco e funcionários ou ex-funcionários. As Comissões de Conciliação Prévia do BB
imprimiram agilidade ao processo, o que permitiu resolver, em 2003, 467 conflitos trabalhistas
sem necessidade de mediação da Justiça do Trabalho.
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No tocante às ações individuais e coletivas na Justiça do Trabalho, em 2003 foram
homologadas por acordos 239 demandas individuais. Das demandas coletivas, merece
destaque o acordo firmado com o Sindicato dos Bancários de São Paulo para extinguir
litígio que tramitava na Justiça há 30 anos, conhecida por “Ação dos 3%”, contemplando
1.600 ex-funcionários.
Preocupado com a assistência à saúde e benefícios pós-emprego dos seus funcionários
e dependentes, o Banco contribui sistematicamente com duas estruturas ligadas aos
funcionários, em sistema de gestão compartilhada. A primeira, a Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi), é responsável pelo plano de saúde dos
funcionários e seus familiares e realiza, ainda, exames periódicos de saúde, previstos
em lei. Em 2003, foram realizados cerca de 78 mil exames, englobando quase a
totalidade dos funcionários da ativa. A Cassi encerrou o ano com 699.071 associados
em todo o País e recebeu R$ 295 milhões em contribuições do Banco do Brasil.
A segunda Instituição é a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Previ), que assegura benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência
Oficial Básica aos participantes e seus dependentes. Com 125.529 associados (74.608
ativos e 50.921 aposentados) e 251.192 dependentes, a Previ é o maior fundo de pensão
da América Latina. Em 2003, a Previ recebeu do Banco R$ 401,6 milhões em contribuição.
Outro benefício oferecido pelo BB a seus funcionários, inclusive os 16.618
colaboradores – estagiários, contratados e adolescentes trabalhadores –, é o auxílio
alimentação. No ano, o Banco destinou R$ 477,6 milhões para esse benefício.
O Programa de Estágio de Estudantes, regido pela Lei 6.494/77, compreende as atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao aluno pela participação
em situações reais de vida e trabalho compatíveis com o seu meio. O Banco encerrou 2003
com 10.181 estagiários (nível médio e superior) com amplo leque de atuação: Economia,
Contabilidade, Administração, Informática, Direito, Marketing, Engenharia, Agronomia e
Psicologia, entre outras.
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Agente do Desenvolvimento Econômico e Social
Em consonância com o compromisso de conciliar os interesses dos acionistas com o
desenvolvimento de negócios social e ambientalmente sustentáveis, em dezembro, o Banco
aderiu ao Global Compact, da Organização das Nações Unidas (ONU). A iniciativa, que
pretende mobilizar empresas para promover valores fundamentais nas áreas de direitos
humanos, trabalho, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, busca construir um
mercado global mais inclusivo e igualitário.
Tornar-se signatário do Global Compact significa comprometer-se com o apoio e adoção
nas práticas corporativas dos seguintes princípios:

Direitos Humanos
• As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos
reconhecidos internacionalmente
• Certificar-se de que suas próprias corporações não estejam sendo cúmplices de
abusos e violações de direitos humanos
Trabalho
• As empresas devem, apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo
do direito à negociação coletiva
• À eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório
• À erradicação efetiva do trabalho infantil
• Eliminar a discriminação com respeito ao empregado e ao cargo
Meio Ambiente
• As empresas devem adotar uma abordagem preventiva aos desafios
ambientais
• Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental
• Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias limpas que não agridam o
meio ambiente
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Outro importante passo para o desenvolvimento da gestão da
responsabilidade socioambiental no BB foi a sua certificação como
“Empresa Amiga da Criança” pela Fundação Abrinq pelos Direitos
da Criança e do Adolescente. O Banco assumiu formalmente
compromissos com a criança brasileira, no que se refere aos temas
do combate ao trabalho infantil, educação, saúde, direitos civis e
investimento social na criança e no adolescente.
Como principal agente do desenvolvimento econômico e social do País, o Banco impulsiona
a economia e o desenvolvimento dos municípios onde atua, ao financiar a agricultura, o
comércio exterior, as micro e pequenas empresas, entre outros. Além disso, por meio de
programas de incentivo ao esporte, cultura, educação e geração de emprego e renda, o BB
tem estimulado o exercício da cidadania a comunidades carentes com os projetos
desenvolvidos pela Fundação Banco do Brasil e os Circuitos de Vôlei de Praia e Cultural.
Contribuição à Comunidade
R$ milhões
130,2

118,7

87,2
56

54,7
72%

1999

2000

2001

2002

2003

A proposta de ação do BB no Programa Fome Zero contempla 19 ações nos três focos de
atuação definidos no Programa: geração de emprego e renda (políticas estruturais),
segurança alimentar (políticas específicas) e geração de conhecimento na potencialização
de recursos locais (políticas locais). Ao final do ano, 1.375 comitês atenderam a cerca de
675 mil pessoas e distribuíram mais de 1.760 toneladas de alimentos para entidades
cadastradas. Por intermédio dos programas direcionados para a agricultura familiar, 10.048
agricultores assentados receberam incentivo para comercializar a produção. Nos eventos
esportivos e culturais, foram gerados 9.240 empregos temporários.
Foram capacitados 1.313 educadores sociais – dentre os quais 645 lideranças das próprias
comunidades e 668 funcionários do BB. Em parceria com a Federação Brasileira de Bancos
(Febraban), foram contruídas 5.269 cisternas no semiárido nordestino, mobilizando mais de nove
mil famílias. A esses totais, somam-se R$ 853 mil investidos em ações de geração de emprego e
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renda, provenientes de percentual da taxa de administração do fundo BB DI Básico e da
corretagem do BB Seguro Vida Mulher. São, portanto, diversas iniciativas que contribuem para a
transformação social do País e expressam a responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil.
Para incentivar o Desenvolvimento Regional Sustentável de regiões e municípios, o Banco
desenvolveu metodologia de análise de atividades produtivas vislumbrando aspectos
sociais, econômicos e ambientais, ponderadas as peculiaridades locais. O projeto, em
caráter experimental, priorizou as regiões Norte e Nordeste, o Vale do Mucuri (ES) e o Vale
do Jequitinhonha (MG). Cerca de 230 municípios passaram a ser assistidos. Com foco em
empresas da mesma localidade e que operem com os mesmos produtos, o Banco está
desenvolvendo metodologia semelhante para análise de Arranjos Produtivos Locais.
Na busca do desenvolvimento profissional e pessoal de menores entre 16 e 17 anos e da distribuição
de renda social, o Banco ofereceu, dentro do Programa Adolescente Trabalhador, a oportunidade da
primeira experiência profissional a adolescentes carentes que, ao final de 2003, somavam 3.808.
Essa atuação foi incluída no Banco de Práticas de Responsabilidade Social nas Empresas
constituído pelo Instituto Ethos, além de servir como modelo para diversas instituições públicas.
Reafirmando o compromisso de responsabilidade social o Banco estimula a cultura do
voluntariado junto aos funcionários e seus familiares. O Programa Voluntariado BB teve um
incremento de 30% no total de inscritos – 11.264 voluntários. A capacitação do voluntário se
dá em cursos presenciais, promoção de palestras e feiras de voluntariado.
O Banco do Brasil apóia o Esporte Brasileiro ao patrocinar as seleções brasileiras de vôlei
masculino e feminino nas categorias infanto-juvenil, juvenil e adulta e o Circuito Banco do
Brasil Vôlei de Praia. Durante o Circuito, são realizadas, no local dos jogos, as Escolinhas de
Vôlei de Praia para jovens de 11 a 16 anos. Em 2003, mais de seis mil jovens foram treinados.
No ano, o Banco investiu cerca de R$ 40 milhões nos projetos VôleiBrasil e TênisBrasil,
incluindo o Programa de Desenvolvimento do Tênis em Cadeira de Rodas, sediado em
Brasília (DF). Esse programa ajuda a difundir a prática da modalidade, a inclusão social de
atletas portadores de necessidades especiais a identificar praticantes que venham a
integrar a equipe brasileira de paradesporto.
Nos eventos esportivos patrocinados pelo BB, foram arrecadadas 1.563 toneladas de
alimentos, entregues a mais de 1.500 entidades, que atenderam mais de 505 mil pessoas,
além da geração de 5.440 empregos temporários.
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Para o desenvolvimento da cultura nacional, o Banco estimulou diversas formas de expressão artística,
além de programas educativos, cursos e palestras, por meio de aplicação de recursos nos Centros
Culturais Banco do Brasil (CCBB), localizados em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo e no Circuito
Cultural, realizado em parceria com secretarias de cultura e empresas privadas de todo o País.
A exposição Arte da África atraiu mais de um milhão de pessoas - público recorde desde a inauguração
do primeiro CCBB, há 14 anos. Elogiada pela imprensa e crítica, a exposição foi eleita pela Associação
Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) a Melhor Exposicão de 2003.
Mais de 2,9 milhões de pessoas visitaram os CCBB em 2003. Aproximadamente R$ 28 milhões
foram investidos na programação 2003, resultando em 468 eventos e 9.491 apresentações
promovidas. Cerca de 342 mil pessoas participaram de palestras, seminários, oficinas, rodas
de leitura e visitas guiadas, entre outras atividades de caráter formativo e educativo.
Em 2003, 20% das bilheterias dos eventos fechados dos CCBB foram destinadas ao Programa
Fome Zero. De junho a dezembro de 2003, foram repassados cerca de R$ 85 mil para o Programa.
Foram investidos cerca de R$ 8 milhões na realização de 18 etapas do Circuito Cultural
Banco do Brasil, que receberam um total de 160 mil pessoas. Em cada etapa houve
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arrecadação de alimentos que totalizou cerca de 190 toneladas de alimentos,
repassados ao Programa Fome Zero.
A marca Banco do Brasil também está presente nas ações culturais e sociais da Federação
Nacional das Associações Atléticas Banco do Brasil (Fenabb). A Federação congrega cerca de
1,2 mil Associações Atléticas Banco do Brasil em todo o País, que se transformaram em
verdadeiros centros de referência esportiva, cultural e socioeducativa. Destaque para o
Programa Integração AABB Comunidade que, em parceira com a Fundação Banco do Brasil,
atendeu 52 mil crianças e adolescentes em mais de 390 municípios, com a participação de 3.676
educadores e tem gerado frutos surpreendentes em cada localidade em que é implementada.

Fundação Banco do Brasil
Em sinergia com o Programa Fome Zero, a Fundação Banco do Brasil (FBB) reforçou sua
atuação em programas voltados para ações estruturais, como educação, cultura e geração
de trabalho e renda.
Principal elo social do Banco do Brasil, ao final de 2003, a Fundação está presente em 887
municípios, identificando iniciativas que geram resultados efetivos, articulando parcerias e
multiplicando soluções sustentáveis que promovam a transformação social de comunidades
inteiras. Em 2003, o Banco repassou R$ 25 milhões à Fundação.
Pessoas Beneficiadas
em milhões

Municípios Atendidos
887

3,6

754
687

3,2

605

2,1
1,6

1999

1,4

2000

264

2001

2002

2003

1999

2000

2001

2002

2003

Os projetos priorizados pela Fundação são os seguintes: Criança e Vida, Trabalho e Cidadania;
AABB Comunidade; Escola Campeã; BB Educar; Bio Consciência; Banco de Tecnologias
Sociais; Justiça Itinerante; Diversidade; Projeto Memória. As ações sociais do Banco do Brasil,
desenvolvidas em 2003, tanto diretamente, quanto pela FBB, estão detalhadas no Painel de
Ações Sociais a seguir e na Internet, site www.cidadania-e.com.br.

Relatório Anual e de Responsabilidade Socioambiental 2003 Banco do Brasil

89

Painel de Ações Sociais
A publicação do Painel de Ações Sociais objetiva permitir ao leitor uma visão abrangente
e integrada das ações de investimento social privado desenvolvidas pelo Banco do Brasil
e pela Fundação Banco do Brasil, inclusive as ações que constam no Plano de Ação do
BB no Programa Fome Zero em 2003. As iniciativas foram classificadas em “educação,
cultura e cidadania”, “geração de oportunidades” – relacionadas à geração de trabalho
e renda – e “apoio à vida” – ações de caráter emergencial.

Educa ção, cultura e cidadania

90

Ação

Objetivos

Parceiros

AABB Comunidade

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

Federação Nacional das
Associações Atléticas Banco
do Brasil (FENABB)
Associações Atléticas Banco
do Brasil (AABB)
Governos Municipais
Empresas

BB Educar

Alfabetizar jovens e adultos. Trabalhar com a
capacitação de alfabetizadores voluntários para
atuar em todas as regiões do País. Utilizar
metodologia de pedagogos como Paulo Freire e
Emília Ferreiro para incentivar o ingresso das
pessoas alfabetizadas no ensino formal.

Brasilcap
Ministério da Educação
Prefeituras

Educação Cidadã

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

Circuito Cultural Banco do
Brasil – Projeto Itinerante

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

Deseja-se que esta iniciativa evolua, no próximo ano, para um Painel de Responsabilidade
Socioambiental, onde, ao lado das iniciativas de caráter social, também sejam
evidenciados os esforços e o compromisso do Banco do Brasil em permear suas práticas
administrativas à luz de princípios que dizem respeito à ética, aos direitos humanos e à
preservação ambiental.

100% da meta realizada

Entre 50%e 99% da meta realizada

Entre 0% e 49% da meta realizada

Indicador

Meta 2003

Resultados Alcançados

Número de crianças e
adolescentes atendidos

52.000

52.761

Número de jovens e adultos
atendidos

120.000

126.297

Número de educadores sociais
capacitados

800

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

Quantidade de visitantes

mais de 150.000

160.000

Status
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Educa ção, cultura e cidadania

92

Ação

Objetivos

Escola Campeã

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

Escolinha de Vôlei de Praia

Recrutar adolescentes que recebem aulas nas
cidades-sede, durante a realização das etapas do
Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. Revelar
futuros talentos e também reforçar atitudes
saudáveis e positivas junto ao público jovem, com a
comunidade participando ativamente dos eventos.

Embaixadores Olímpicos

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

Formação de Comitês de
Cidadania no Conglomerado
BB

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

Comitê de Entidades Públicas
no Combate à Fome e Pela
Vida (Coep)

Justiça Itinerante

Contribuir para levar o serviço jurisdicional a
populações afastadas ou de difícil acesso. Para
isso, ônibus e barcos estão sendo equipados
com todo o aparato necessário para levar
soluções no âmbito civil, penal, de família e
criminal para questões que envolvam quantias
de até 40 salários mínimos.

Tribunais de Justiça estaduais,
TRF e TRT

Programa de Desenvolvimento
do Tênis em Cadeira de Rodas

Difundir a prática da modalidade, a inclusão
social de atletas com deficiência ou portadores
de deficiência.
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Parceiros
Instituto Ayrton Senna,
prefeituras e secretarias de
educação

100% da meta realizada

Entre 50%e 99% da meta realizada

Entre 0% e 49% da meta realizada

Indicador

Meta 2003

Resultados Alcançados

Número de unidades atendidas

3.060

2.869

Quantidade de jovens orientados
Quantidades de praças atendidas

9.600
16

9.600
16

Eventos realizados

40

40

Número de comitês cadastrados

800

1.375
(59 COPOs e 1.316 PRATOs)

Quantidade de audiências
realizadas

5.000

9.837

Quantidade de atletas
participantes

43

43

Status
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Educa ção, cultura e cidadania
Ação

Objetivos

Projeto Memória

Democratizar a cultura por meio do resgate
de grandes personagens ou fatos da história
brasileira. Foram seis os personagens-tema
do Projeto: Castro Alves (1997), Monteiro
Lobato (1998), Rui Barbosa (1999), Pedro
Álvares Cabral (2000), Juscelino Kubitschek
de Oliveira (2002). Em 2001 foi feita uma
retrospectiva dos anos anteriores.

Parceiros
Organização Odebrecht

Geração de Opor tunidades

94

Ação

Objetivos

Apoio à comercialização da
produção oriunda da
Agricultura Familiar e dos
assentamentos da Reforma
Agrária

Apoiar o planejamento da produção e
comercialização de produtos oriundos desse
segmento por meio de mecanismos de venda
antecipada, comercialização eletrônica e
estímulo à utilização de “selo de origem”.

Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab)

Programa Adolescente
Trabalhador

Promover a qualificação profissional para
inclusão no mercado de trabalho do
adolescente carente (entre 15 e 17 anos e 10
meses com renda familiar de até meio salário
mínimo, cadastrado em entidade filantrópica)
como aprendiz em serviços bancários.

Entidades filantrópicas
(cerca de 400)

Berimbau – Projeto AutoSustentável da Costa do
Sauípe

Promover a inclusão social por intermédio da
geração de trabalho, renda e melhoria da
qualidade de vida com projetos auto-sustentáveis,
que aproveitem a potencialidade da região e
contribuam para a preservação do meio
ambiente nas comunidades circunvizinhas ao
empreendimento turístico de Costa do Sauípe.

Previ, Condomínio Costa do
Sauípe S.A.
Mnistério do Trabalho e
Emprego

Contratação de mão-de-obra
temporária nos eventos de
marketing esportivo e cultural

Gerar emprego por meio de contratação de mãode-obra temporária, priorizando comunidades
carentes, nos eventos de marketing esportivo e
cultural promovido pelo BB.

Brasilveículos e
empresas
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Parceiros

100% da meta realizada

Entre 50%e 99% da meta realizada

Indicador

Meta 2003

Quantidade de municípios
atendidos

630
16.000

Quantidade de escolas atendidas

Entre 0% e 49% da meta realizada

Resultados Alcançados

Status

Todos os municípios previstos
foram contemplados; 16.000
escolas públicas receberam
material pedagógico com
informações sobre Oswaldo
Cruz; 4.655 bibliotecas públicas
receberam livro fotobiográfico
produzido pelo Projeto.

Indicador

Meta 2003

Resultados Alcançados

Número de agricultores familiares
e assentados da Reforma Agrária
atendidos

2.000

10.048

Número de novas vagas
disponibilizadas no período

1.400

1.465
(totalizando 3.808 adolescentes
contratados)

Projeto em elaboração

-

-

Número de oportunidades de
emprego temporário

10.000

9.240

Status
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Geração de Opor tunidades
Ação

Objetivos

Diversidade

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

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

Banco de Tecnologias Sociais

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

Financiadora de Estudos e
Projetos, do Ministério da
Ciência e Tecnologia (Finep),
PricewaterhouseCoopers,
Unesco.

BB Agricultura Orgânica

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

Entidades ligadas ao setor
orgânico e Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

Bioconsciência

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

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

Resíduos Sólidos - Recicláveis

Investir no fortalecimento de cooperativas de
catadores, na capacitação de grupos
cooperados e na implantação de coleta seletiva
para o melhor aproveitamento dos resíduos
sólidos. Reaproveitados, materiais como
plástico, papel e alumínio tornam-se insumos de
novos produtos e geram trabalho e renda.

Uma tecnologia social é qualquer
solução criativa, de baixo custo,
com resultados efetivos que
possa ser reaplicada em outras
localidades.
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Parceiros

100% da meta realizada

Entre 50%e 99% da meta realizada

Entre 0% e 49% da meta realizada

Indicador

Meta 2003

Resultados Alcançados

Municípios atendidos

5.655

5.655

Bibliotecas públicas atendidas

4.500 com a elaboração e
distribuição da pesquisa “Retratos
da Deficiência no Brasil” e da
publicação “Mídia e Deficiência”

4.765 bibliotecas públicas atendidas
e 10 mil exemplares de cada obra
publicados e distribuídos gratuitamente
para as instituições ligadas às
pessoas portadoras de deficiência,
redações de jornais e revistas e
bibliotecas públicas de todo o país.

Status

Em 2003, o Diversidade foi
co-realizador do 1º Encontro
Nacional de Conselhos de Direitos
da Pessoa Portadora de Deficiência.
Identificação de projetos sociais
já implementados e certificação
de novas tecnologias sociais

500

634

Volume de recursos contratados

R$ 7.200.000

R$ 8.730.491

Municípios atendidos

5.560

5.560

Do total de projetos, a Fundação
Banco do Brasil certificou 96
iniciativas como tecnologias sociais.
Detalhes na Internet
www.cidadania-e.com.br

Para os gestores de todos os
municípios brasileiros, foram
distribuídos 6.300 kits de
orientação e estímulo à
implantação da coleta seletiva.
Apoio a Projetos

40

Apoio a 47 projetos de
associações e cooperativas,
contemplados com ações de
modernização, capacitação ou
expansão.
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Geração de Opor tunidades

98

Ação

Objetivos

Geração de Emprego e Renda
pela Exportação (Gere)

Fomentar iniciativas de capacitação de
comunidades carentes para a produção voltada
para o comércio exterior, por meio de acordos
com organizações internacionais. O Banco do
Brasil oferecerá suporte de intermediação
financeira, serviços de comércio exterior e canal
de exportações.

Geração de funding para
projetos sociais relacionados
ao Fome Zero

Propiciar aumento dos investimentos em
alternativas para geração de renda em
comunidades carentes, apoiando a gestão
empreendedora individual e coletiva
(associativismo), assim como a qualificação
profissional, por intermédio de programas como
o Trabalho e Cidadania da FBB, mediante o
repasse de 50% da taxa de administração do
Fundo BB-DI Básico.

Minifábricas de castanha de
caju

Estimular o cooperativismo, aproveitar as
potencialidades regionais e investir na expansão
de cadeias produtivas com potencial autosustentável. O projeto das minifábricas começa
a formar uma nova cultura junto aos pequenos
produtores de castanha de caju, que recebem
capacitação, melhoram a qualidade do produto
e aumentam a sua renda.

Programa Agente de
Transformação Rural (ATR)

Criar papel estratégico – em nível micro-regional
– de Agente de Transformação Rural, a ser
desempenhado por 250 analistas técnicos rurais
dos quadros do BB para atuar em pequenas
comunidades na identificação e aproveitamento
de potencialidades e recursos locais.
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Parceiros
Internacional Trade Center
(ITC)
Condomínio Costa do Sauípe

Embrapa Agroindústria
Tropical;
Telemar;
Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome;
Governos Estaduais;

100% da meta realizada

Entre 50%e 99% da meta realizada

Entre 0% e 49% da meta realizada

Indicador

Meta 2003

Resultados Alcançados

Implementação de projetos-piloto

Uma ou mais cadeias produtivas

Firmado acordo de cooperação
técnica entre o BB e o International
Trade Centre (ITC). Adoção do
Programa Auto-Sustentável de
Costa do Sauípe – Berimbau como
projeto piloto da parceria com o
ITC. Realizado workshop de
treinamento de capacitadores do
projeto-piloto em Sauípe (BA).

Repasse de recursos financeiros

R$ 900.000,00 (abril de 2004)

R$ 865.416,79
(dezembro 2003)

Sebrae
Identificação e Seleção de
Minifábricas nos estados do CE e
PI

10

Minifábricas de oito associações
de pequenos produtores de
castanha de caju foram
selecionadas, onde estão sendo
concluídas as etapas de
incubação, capacitação no
processo de beneficiamento,
aquisição de equipamentos e
revitalização das unidades.

Número de diagnósticos

250

412

Número de perfis da produção
concluídos

–

528

Status
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Geração de Opor tunidades

100

Ação

Objetivos

Programa de Desenvolvimento
da Gestão Municipal – Projeto
Promover

Criar rede de apoio aos municípios priorizados
pelo Programa Fome Zero. O Programa prevê
assessorar a administração municipal para
habilitação aos programas dos governos federal
e estaduais. O BB priorizará o acesso desses
municípios ao Gerenciador de Contas Públicas,
BB Recebimentos e Cobrança da Dívida Ativa,
com o objetivo de incrementar suas receitas.

Instituto Brasileiro de
Administração Municipal
(Ibam)

Programa Nacional de
Incubadora de Cooperativas
Populares (Proninc)

Criar e desenvolver cooperativas formadas em
comunidades carentes. As cooperativas são
inseridas nos processos produtivos e
capacitadas para atuar no mercado.

Financiadora de Estudos e
Projetos do Ministério de
Ciência e Tecnologia (Finep),
Comitê de Entidades Públicas
no Combate à Fome e pela
Vida (Coep) e Secretaria de
Economia Solidária – Ministério
do Trabalho e Emprego

Tecbor

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

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

Trabalho e Cidadania

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

Ministério do Trabalho e
Emprego, CentroCAPE e
Cáritas

Gerenciador de Recursos
Sociais (GRS)

Disponibilizar sistema gerencial – online – de
informação dos recursos sociais captados para
o Programa Fome Zero no BB. Por meio dele
qualquer pessoa física ou jurídica, cliente ou
não do Banco, pode fazer doações de
alimentos, bens e serviços e acompanhar os
resultados alcançados com essas doações.
O sistema permite dar visibilidade e
transparência a todas as fases do processo.
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Parceiros

100% da meta realizada

Entre 50%e 99% da meta realizada

Entre 0% e 49% da meta realizada

Indicador

Meta 2003

Número de municípios atendidos
– priorizados pelo Programa Fome
Zero em AL, BA, CE, PE e PI

5

5
(Municípios de Chorozinho - CE,
Piranhas - AL, Ibitiara - BA,
Jatobá - PE, Guaribas - PI)

Qualitativo

Estabelecer critérios para seleção
de universidades e incubadoras
que serão atendidas e,
posteriormente, definir o número
de cooperados e postos de
trabalhos gerados

Nomeado Comitê Gestor, com a
supervisão da Secretaria de
Economia Solidária (MTb).
Aprovação de 35 projetos
apresentados por Universidades.

Implantação em 2004

-

-

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

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

1.000

4.974

Número de usuários cadastrados

Resultados Alcançados

Status
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Geração de Opor tunidades
Ação

Objetivos

Parceiros

Desenvolvimento Regional
Sustentável (DRS)

Elaborar estratégia, políticas e diretrizes para
aplicação do crédito, com foco em atividades
produtivas locais, geradoras de trabalho e renda,
como forma de catalisar as ações dos diferentes
agentes existentes nas comunidades, contribuindo
desse modo para superar as dificuldades e
carências e promover o Desenvolvimento Regional
Sustentável.

Governos, Empresas,
Universidades, Cooperativas,
ONGs, Sindicatos, Associações,
Universidades e outros
intervenientes identificados na
atividade produtiva selecionada.

Arrecadação de alimentos

Promover a arrecadação de alimentos nos
eventos de marketing esportivo e cultural e outros
por intermédio do estímulo para que o público e
empresas parceiras façam suas doações.

Brasilveículos
Empresas
Sociedade

Construção de cisternas

Patrocinar a construção de cisternas nas
regiões do semi-árido.

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

Apoio à Vida

102

Criança e Vida

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

Ministério da Saúde
Brasilseg

Repasse de percentual das
bilheterias dos CCBB para o
Programa Fome Zero

Arrecadar recursos financeiros para o
Programa Fome Zero, mediante destinação de
20% da bilheteria dos Centros Culturais
Banco do Brasil de Brasília, São Paulo e Rio
de Janeiro.

Brasilveículos
Brasilcap
Brasilsaúde
Aliança do Brasil
Brasilprev
Empresas
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100% da meta realizada

Entre 50%e 99% da meta realizada

Entre 0% e 49% da meta realizada

Indicador

Meta 2003

Resultados Alcançados

Número de agências envolvidas

18

166

40

121

Toneladas de alimentos não
perecíveis

1.000

1.760

Número de entidades beneficiadas

-

2.092

Número de cisternas construídas

10.000

5.269

Número de famílias capacitadas

-

2.790

Número de famílias mobilizadas

-

9.168

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

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

R$ 90.000,00

R$ 92.625,05 doados diretamente
para o Ministério de
Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS).

Status

Número de funcionários habilitados
a atuar em DRS

Volume de recursos financeiros
arrecadados
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Clientes e For necedores
O BB encerrou 2003 com 18,8 milhões de clientes que contam com a maior rede de
atendimento do país. São 3.241 agências e 37.018 terminais de auto-atendimento, além da
rede de 2.050 correspondentes bancários para recebimento de carnês, tributos e títulos
bancários. Para atender os clientes portadores de necessidades especiais de locomoção, o
Banco adaptou 151 terminais de auto-atendimento e 93% de suas agências.
O cliente BB tem um serviço telefônico para esclarecimento de dúvidas, sugestões e
denúncias, o BB Responde (0800 785678). Em 2003, o sistema realizou cerca de 8 milhões
de atendimentos, com 94,7% de clientes muito satisfeitos ou satisfeitos, segundo pesquisa
on line efetuada nos terminais BB. Em setembro, parte desse atendimento foi ampliado e
disponibilizado, num primeiro momento, a 2,2 milhões de clientes do Estado de São Paulo,
que podem efetuar transações e operações financeiras pela nova Central de Atendimento.
Esse novo canal já gerou 800 empregos e, em 2003, registrou mais de 1.600 ligações diárias.
Nos contratos com fornecedores, o Banco do Brasil cumpre o previsto na Lei de Licitações:
exige dos fornecedores declaração de que não empregam trabalho infantil e o atendimento
de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Adicionalmente, o site www.licitações-e.com.br, serviço de comércio eletrônico de compras
e contratações de serviços, contribui para aumentar a competitividade e transparência nas
licitações públicas.
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Meio Ambiente
A atuação do BB no meio ambiente acontece por meio do processo decisório de crédito no
Conglomerado. Esse processo, elaborado em consonância com os aspectos legais e
ambientais, resguarda o patrimônio público e dos investidores. Dessa forma, o Banco vem
obtendo reconhecimento por parte de órgãos ambientais das esferas federal e estadual por
ter adotado a avaliação de risco e licenciamento ambiental nas suas operações de crédito,
além de auxiliar na divulgação das leis e regulamentos ambientais.
Nos contratos de concessão de crédito, o Banco inclui cláusula especial que obriga o
beneficiário a cumprir o disposto na Legislação Federal, Estadual e Municipal referente à
preservação do meio ambiente, obedecendo a critérios técnicos e legais de preservação de
matas ciliares, encostas e topos de morros, de conservação do solo e da água, de utilização
de manejo de pragas, de proteção de mananciais, de proteção da fauna e da flora e de
outras considerações de conservação ambiental.
Práticas ambientais de racionalização do uso e reutilização de recursos naturais estão
sendo disseminadas por meio da Fundação Banco do Brasil, em seu programa Bio
Consciência. Inicialmente, em parceria com prefeituras e o Compromisso Empresarial para
a Reciclagem (Cempre), a coleta seletiva de lixo em todo o Brasil será incentivada. Na
segunda fase do Programa serão foco de atuação: poluição de mananciais, escassez de
água potável, gestão de recursos hídricos e racionalização do consumo.
Em 2003, o consumo racional de energia continuou sendo alvo das atenções do BB. Em
decorrência do investimento em suas instalações – iluminação, ar-condicionado, elevadores e
grupos geradores –, tornando-as energeticamente eficientes, foi possível a redução de 67 milhões
de kWh – 12% do consumo total. Essa economia corresponde ao consumo de 33 mil residências, a
1.080 hectares de área inundada, a 2,7 milhões de árvores derrubadas e a investimentos de
US$ 18 milhões no setor elétrico.
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Indicadores Ethos de Responsabilidade Social
Em julho, o Conselho Diretor aprovou a realização de diagnóstico organizacional sobre o
estágio atual da responsabilidade socioambiental no BB. Para fundamentar o processo foi
utilizado, entre outras ferramentas, os Indicadores Ethos de Responsabilidade Socioambiental.
Os dados apresentados resultam da aplicação dos Indicadores Ethos de Responsabilidade
Social pela própria Empresa, ou seja, são resultados de auto-avaliação. O diagnóstico não
tem, portanto, o caráter de certificação. Seu objetivo é proporcionar a reflexão, a
aprendizagem e a melhoria das práticas de Responsabilidade Socioambiental e Empresarial.
As oportunidades de aperfeiçoamento ali indicadas estão sendo utilizadas como parâmetros
para políticas e ações a serem desenvolvidas para a melhoria da Empresa nos diversos
aspectos tratados.
Ethos - Performance do BB
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Tema

2003

Performance Geral

6,86

Valores e Transparência

6,92

Público Interno

5,77

Meio Ambiente

4,07

Fornecedores

2,88

Consumidores e Clientes

9,00

Comunidade

9,57

Governo e Sociedade

9,78
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Valor Adicionado
A demonstração do Valor Adicionado expressa a riqueza gerada pela empresa e a forma
como foi distribuída à sociedade por meio de seus principais agentes. Detalhamento da
Demonstração está disponível na Nota Explicativa nº 29, no Relatório de Análise do
Desempenho 2003, no Portal bb.com.br, link Relações com Investidores.
BB Consolidado

R$ mil
2002

2003

Valor Distribuído

9.974

12.640

Remuneracão do Trabalho

5.065

6.380

Remuneracão de Governo

2.635

3.898

Remuneracão dos Acionistas

2.274

2.380
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Balanço Social Anual – Ibase
1 Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

2003

2002

Valor (mil reais)

Valor (mil reais)

53.164.848
2.380.982

56.764.213
2.027.676

6.288.405

5.139.913

2 Indicadores Sociais Internos

Valor (mil)

% sobre FPB

% sobre RL

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada**
Saúde
Segurança e medicina no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos

477.621
1.415.030
401.647
295.012
7.650
0
0
40.862
27.692
273.401
0
2.820.970

8
23
6
3
0
0
0
1
0
4
0
45

1
3
1
0
0
0
0
0
0
1
0
5

304.622
1.112.590
358.661
158.935
12.436
0
0
29.763
24.922
144.876
0
2.146.805

6
22
7
3
0
0
0
1
0
3
0
42

1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4

3 Indicadores Sociais Externos

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos

17.644
36.660
1.569
43.133
7.044
12.717
118.747
3.194.528
3.313.275

1
2
0
2
0
1
5
134
139

0
0
0
0
0
0
0
6
6

10.152
34.069
4.056
36.279
0
45.609
130.165
2.007.726
2.137.891

1
2
0
2
0
2
6
99
105

0
0
0
0
0
0
0
4
4

4 Indicadores Ambientais

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

0

52.000

3

0

0
0

472
0
0
52.472
3
0
( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51 a 75%
(X ) cumpre de 76 a 100%

Valor (mil)

% sobre RO

Investimentos relacionados com a
produção/operação da empresa

38.098

2

Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total - Investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais”
para minimizar resíduos, o consumo em geral
na produção/operação e aumentar a eficácia
na utilização de recursos naturais, a empresa

0
0
38.098
2
( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51 a 75%
(X ) cumpre de 76 a 100%

Valor (mil) % sobre FPB

5 Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais
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80.640
6.095
2.629
10.181
23.592
28.517
26,00%
12.671
15,31%
1.200
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78.619
4.967
2.041
9.540
22.374
27.666
19,00%
11.944
15,05%
1.040

% sobre RL

6 Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos
pela empresa foram definidos por:

2003

Metas 2004

25,30%
nd
( ) direção
(X) direção e gerência
( ) todos os empregados
(X) direção e gerência
( ) todos os empregados
(X) todos + Cipa
( ) não se envolve
(X) segue as normas da OIT
( ) incentiva e segue a OIT
( ) direção
( ) direção e gerência
(X) todos os empregados
(X) direção
( ) direção e gerência
(X) todos os empregados
( ) não são consideradas
(X) são sugeridos
( ) são exigidos
( ) não se envolve
( ) apóia
(X) organiza e incentiva
na empresa: 380.344
no Procon: nd
na Justiça: nd
na empresa: 100%
no Procon: nd
na Justiça: nd

( ) direção
(X) direção e gerência
( ) todos os empregados
(X) direção e gerência
( ) todos os empregados
(X) todos + Cipa
( ) não se envolverá
(X) seguirá as normas da OIT
( ) incentivará e segue a OIT
( ) direção
( ) direção e gerência
(X) todos os empregados
(X) direção
( ) direção e gerência
(X) todos os empregados
( ) não serão consideradas
(X) serão sugeridos
( ) serão exigidos
( ) não se envolverá
( ) apoiará
(X) são sugeridos
na empresa: nd
no Procon: nd
na Justiça: nd
na empresa: 100%
no Procon: nd
na Justiça: nd

Valor Adicionado Total a distribuir (em mil R$):

Em 2003: 12.660.660

Em 2002: 9.974.620

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

30,79%
50,40%
5,88%
12,91%

26,42%
50,78%
5,81%
16,99%

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente
de trabalho foram definidos por:
A previdência privada contempla:

A participação dos lucros ou resultados contempla:

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões
éticos e de responsabilidade social e
ambiental adotados pela empresa:
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):

Quanto à participação de empregados(as) em
programas de trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e
críticas de consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:

governo
colaboradores
acionistas
retido

nd
nd

governo
colaboradores
acionistas
retido

7 Outras Informações
(*) Relação entre o salário inicial da carreira administrativa e os honorários do Presidente do Banco.
(**) Previdência Privada. Valor de 2002 alterado conforme Nota Explicativa 17 item 1.2.B - 2002.
Responsável pelo preenchimento: Marco Geovanne Tobias da Silva Tel: (61) 310.5920 e-mail: ri@bb.com.br
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Os ativos do Banco do Brasil vão muito além de seus números.
Incluem a força da marca, a tradição e a inovação de seus
produtos e serviços e a qualificação de seus funcionários.

O Banco do Brasil Além dos Números
Ativos intangíveis são recursos não-materiais controlados por uma empresa, capazes de trazer
benefícios futuros ao negócio. Esses ativos não estão refletidos nas demonstrações financeiras,
mas se transformam em benefícios quando estão associados a alguma atividade ou ação da
companhia. Por exemplo, a capacidade de uma marca alavancar vendas de um novo produto
demonstra o uso de um ativo intangível na geração de benefícios. Qual o potencial de geração
de negócios de uma marca forte? Qual o potencial de geração de novos negócios de um corpo
funcional qualificado e motivado? Esses, entre outros, são fontes intangíveis de valor.
Entre os ativos intangíveis do Banco do Brasil, são destaques: sua marca; sua forte presença
em todo o território brasileiro; sua expertise nos diversos mercados em que atua; seu
sistema de gerenciamento de risco e, principalmente, a capacidade de inovação de seu
capital humano, um dos mais qualificados do mercado.
À marca BB são vinculados atributos indispensáveis para as instituições que atuam no mercado
financeiro: tradição, confiança e solidez. Esses atributos permitiram ao Banco a conquista, pelo
13º ano consecutivo, do prêmio Top of Mind, concedido pelo Instituto Data Folha.
A rede de distribuição do Banco também é fator determinante para o sucesso de estratégias
de negócios, na medida em que proporciona grande capacidade para colocação e venda
de produtos e serviços, posicionando a Empresa à frente de diversos concorrentes.
Exemplos da força presente na capilaridade da rede de agências do BB são a evolução
constante da base de clientes que, somente em 2003, cresceu 21,8%, e o volume de
depósitos captados, que teve incremento de 13,1% sobre o volume de 2002.
A capacidade para colocação e venda de produtos e serviços também está evidenciada na
campanha de bancarização de aposentados e pensionistas do INSS e de pequenos poupadores
que totalizaram mais de 580 mil contas correntes abertas em apenas quatro meses.
A cultura interna do BB é voltada para o desenvolvimento de novas formas de relacionamento
com parceiros e clientes; novos produtos e serviços; e novos processos, o que confere à
Empresa vantagem competitiva pela constante renovação de seus negócios.
A expertise do Banco nos mercados em que atua e a qualificação de seu capital humano
fazem do BB uma das empresas mais inovadoras do País e a instituição financeira que
possui o mais completo portifólio de produtos e serviços do mercado brasileiro.
Criação do Banco Popular do Brasil – Com o objetivo de oferecer serviços financeiros para a
população de menor renda e ao setor informal, o BB criou uma estrutura especializada, à parte
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do banco múltiplo, com o propósito de operar com carteiras comercial e de crédito, de
financiamento e de investimento junto àquele público.
Dentre os 46,8 milhões de brasileiros pertencentes ao setor informal – dos quais estima-se que 60%
recebam até dois salários mínimos –, encontra-se a fatia de mercado potencial do Banco Popular do
Brasil, totalizando 28,1 milhões de pessoas. Segundo estimativas, o Banco Popular do Brasil deve
atingir 3,6% desse mercado em 2004 e expandir sua base de clientes para 16,1% até o final de 2008.
Criação do BB Consórcios – O Banco também criou uma administradora de consórcios com
o intuito de oferecer aos clientes mais uma opção de acesso a bens móveis duráveis e
serviços. Baseando-se em pesquisa publicada pela Associação Brasileira das
Administradoras de Consórcios (Abac), o BB identificou significativa parcela de clientes
como público alvo de consórcios em sua base de clientes. A BB Consórcios tem o objetivo de
gerir grupos de consórcios para atender demandas de clientes do Banco do Brasil e do Banco
Popular do Brasil e proporcionar a todos seus clientes o acesso a bens e serviços.
Modernização Tecnológica – O Banco do Brasil percebeu a necessidade de promover a
modernização tecnológica nos recursos de telecomunicações que viabilizam a comunicação
entre seus pontos de presença, tendo em vista que a solução atual não suportaria a evolução
projetada para os aplicativos de negócios e gestão nos próximos anos.
Dessa forma, adotou modelo pioneiro entre os bancos do País de gestão de comunicação de
dados no qual deixou de ser construtor e operador de rede privativa e passou a ser gestor de
serviços de telecomunicações terceirizados contratados por meio de licitação pública. Além de
representar um avanço na tecnologia a ser utilizada, a medida resulta em economia nos
investimentos com a modernização da rede de comunicação de dados.
Os impactos esperados a partir dessa contratação são: aumento da velocidade típica da rede atual
para valores, em média, cinco vezes maiores que os praticados na rede atual; melhoria na qualidade
dos serviços de telecomunicações; melhoria do tempo de resposta das aplicações; otimização da
gestão de contratos e cumprimento de metas; e, com a nova tecnologia, muitas aplicações deverão
ser empregadas na nova rede (e-learning, videoconferência em micros, voz corporativa) e outras já
em uso serão expandidas (e-mail, Internet, assinatura eletrônica).
Segmentação – O novo modelo de segmentação lançado para o Pilar Atacado tem dois
componentes principais: a segmentação de mercado (Indústria, Comércio e Serviço e faixas
de faturamento) e o agrupamento negocial de clientes BB. O objetivo é que os grupos
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respondam homogeneamente a iniciativas de marketing (produto/praça/promoção) e que os
clientes de um segmento sejam agrupados em função de seu relacionamento com o Banco,
maximizando seus resultados por meio de estratégias de atuação (desenvolver/diversificar/
rentabilizar/manter).
Dentro do Pilar Varejo, a criação do modelo de agência Banco do Brasil Singular teve seu piloto
instalado em Campinas (SP) ao final de 2003. Serão criadas mais 64 agências em 17
municípios, além de 156 plataformas de atendimento em 129 cidades. Para 2004, está prevista
a inauguração de 25 agências. Ao todo, 302 mil correntistas do Banco do Brasil têm o perfil
Singular. Essa especialização faz parte de uma estratégia agressiva para aprimorar a
rentabilidade de longo prazo do segmento e atrair novos clientes de alta renda.
A próxima etapa do aprimoramento da segmentação de clientes pessoa física no BB, será o
lançamento do Banco do Brasil Private, escritórios voltados para relacionamento específico com
clientes com potencial de investimentos superior a R$ 1 milhão.
Canais Automatizados – Ao desenvolvimento de soluções para a oferta de produtos e serviços
do Banco por meio de vários canais automatizados, soma-se o esforço do BB e de seus
colaboradores para incorporação da cultura tecnológica junto à base de clientes, que, em
dezembro de 2003, realizou mais de 86% de suas transações por meio desses canais. Tal
conquista reflete a redução de custos e a liberação da força de trabalho para vendas.
Modelo de Gerenciamento de Risco – Além de mensuração e controle, um efetivo modelo de gestão
de riscos deve adotar procedimentos de avaliação conjunta do comportamento de ativos, tanto
nacionais como internacionais, considerando seus impactos sobre diferentes mercados. Ou seja,
a prática de análise de cenários deve ser sistemática e oportuna, enfatizando as simulações de
estresse. No BB, o valor de uma ou mais carteiras é avaliado sob condições extremas de mercado
ou de crise, tais como choques econômicos e crises financeiras, de forma a revelar perdas potenciais
que a estrutura financeira poderia incorrer sob circunstâncias não rotineiras. Essas análises são
levadas a fóruns, tanto de caráter técnico quanto decisório, com responsabilidades institucionais
sobre o processo de gestão dos riscos inerentes às suas atividades.
O Banco do Brasil antecipa-se às novas exigências dos órgãos reguladores internacionais,
materializadas na proposta do Novo Acordo da Basiléia – também chamado de Basiléia II –, bem
como adota ações corporativas que propiciarão melhoria na sua eficiência operacional e nas
exposições com melhor relação risco/retorno, alinhados às melhores práticas adotadas por
instituições de renome internacional.
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Infor mações aos Acionistas
Direitos dos Acionistas

Assembléias

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
órgãos reguladores. O principal órgão regulador e
fiscalizador do Mercado de Capitais é a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), cujas normas visam
proteger os direitos do investidor.

A cada ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, deverá ser instalada a AGO
para deliberar sobre as contas, sobre a destinação dos
lucros e eleger administradores.

São direitos essenciais dos acionistas, dentre
outros: o direito à informação (Lei 6.404 e Instrução
CVM 202/93), à participação nos lucros; o direito de
retirada (Lei 6.404/76, art.137); o direito de
preferência em aumento de capital (Lei 6.404,
art.171); o direito de voto para eleger os executivos
da companhia e deliberar sobre as principais
medidas a serem aprovadas na Assembléia Geral
Ordinária (AGO) ou Extraordinária (AGE) e o direito de
fiscalizar a gestão da empresa.

Para participar das Assembléias, os acionistas devem
apresentar, 24 horas antes, instrumento de mandato ou
declaração atualizada da Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia (CBLC), se for o caso.

A qualquer tempo, poderá ser convocada uma AGE
para tratar da reforma do Estatuto Social e de outros
assuntos previstos na Lei das S.A.

Negociação das Ações BB
Os valores mobiliários de emissão do BB estão listados
para negociação na Bolsa de Valores de São Paulo –
Bovespa.

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

0800 24 1616

Símbolos:
BBAS3
BBAS12
BBAS13

Ações ON
Bônus B
Bônus C

Cotação: unitária
Lote mínimo para negociação em Bolsa: 100 ações
O grupamento dos papéis BB (na proporção 1000 por 1)
foi autorizado pela Assembléia Geral e ocorreu em
janeiro de 2004.
Os acionistas podem fazer suas negociações pela
Internet, no Portal bb.com.br, link Investimentos-e, ou
comparecendo a qualquer agência do Banco no País.

Reconhecimento
No País
• Faixa Ouro do Prêmio de Qualidade do Governo Federal em reconhecimento das melhores
práticas de gestão de crédito;
• Destaque de Comércio Exterior, categoria Apoio à Exportação, prêmio concedido pela
Associação e Comércio Exterior do Brasil (AEB) e pela Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
• Prêmio Top of Mind – em reconhecimento pela marca mais lembrada entre bancos no
País concedido pelo Instituto Data Folha ao BB pelo 13º ano consecutivo;
• Selo Animec 2003 – prêmio concedido pela Associação Nacional de Investidores do
Mercado de Capitais (Animec), em reconhecimento à evolução significativa do BB em relação
a suas práticas de governança corporativa, destacando a conversão de ações Preferenciais
em Ordinárias e o grupamento de ações (1000/1), com aumento da liquidez;
• Selo Empresa Cidadã, promovido pela Câmara Municipal de São Paulo;
• Destaque na revista Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa com o projeto
Diversidade da Fundação BB;
• Prêmio Balanço Social – Centro-Oeste, pelo 2º ano consecutivo, promovido pelo Ibase,
Aberje, Apimec, Ethos, Fides.
O BB recebeu,ainda, três prêmios da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial
(Aberje), para a região Centro Oeste/Leste 2003, nas categorias Atendimento ao
Consumidor (pelo trabalho realizado pelo BB Responde), Revista Interna (concedida à
bb.com.você) e Projetos de Cidadania Empresarial (com o projeto Banco de Tecnologias
Sociais da Fundação Banco do Brasil).

No Exterior
• Bank of the Year in Brazil – revista The Banker;
• Best Overall for Cash Management in Latin America – revista Global Finance;
• Best Online Cash Management in Latin America – revista Global Finance;
• Best Trade Finance Bank in Brazil – revista Global Finance;
• Best Corporate Internet Bank in Brazil – revista Global Finance;
• Best Corporate Online Cash Management in Latin America – revista Global Finance;
• Best Corporate Online Credit in Latin America – revista Global Finance;
• Latin America Deal of the Year – Asset Securitization Report;
• Latin America Securitization of the Year – International Financing Review;
• Most Improved Bank in Latin America – revista Latin Finance;
• Leader Quality in Brazil – International Quality Service.

Ser viço de Atendimento ao Acionista

Informações Corporativas

Sala do Acionista
As informações sobre o comportamento dos papéis
do BB, posição acionária e a compra e venda de
ações podem ser realizadas através da Sala do
Acionista no site de Relações com Investidores. Por
meio dessa página, o acionista tem condições, ainda,
de esclarecer dúvidas e fazer contato com a Gerência
de Relações com Investidores.

Banco do Brasil

Agências BB
Central de Atendimento:

Vice-Presidência de Finanças, Mercado de Capitais e
Relações com Investidores
Tel.: (61) 310-3406
Fax: (61) 310-2561

0800 78 5678

Informações Relevantes
O Banco do Brasil divulga ao mercado todas as
informações relevantes ocorridas em seus negócios.
Onde encontrar as informações:
– www.cvm.gov.br, link Participantes do Mercado,
Companhias abertas;
– bb.com.br, link Relações com Investidores.
Jornais onde são publicados os balanços, fatos
relevantes e avisos aos acionistas:
Diário Oficial da União (DF);
Gazeta Mercantil (SP);
Correio Braziliense (DF); e
Jornal do Commercio (RJ).
Teleconferências do Resultado
O BB divulga seus resultados trimestralmente e
realiza teleconferências em português e inglês,
para prestar maiores informações sobre os números.
O acesso é facultado a todos os interessados e
pode ser obtido pela Internet, no Portal bb.com.br,
link Relações com Investidores.

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

Presidência:
Tel.: (61) 310-2400

Fax: (61) 310-2563

Unidade Relações com Funcionários
e Responsabilidade Socioambiental
Tel.: (61) 310-4722
Fax: (61) 310-7010

Diretoria de Marketing e Comunicação
Tel.: (61) 310-3502
Fax: (61) 310-2470

Gerência de Relações com Investidores
SBS Qd. 1 Bl. C Ed. Sede III 17º andar
Setor Bancário Sul 70073-901 Brasília DF
Tel.: (61) 310-5920
Fax: (61) 310-3735
e-mail: ri@bb.com.br

Auditoria Externa
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes

