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BANCOS - Instituição chegou a dezembro com ativos totais de R$ 811,2 bilhões, crescimento 
de 14,5% ante igual mês de 2009. Receita obtida com empréstimos alavancou o resultado, 
que foi o maior apurado entre os bancos 
 
 
Com o crescimento das receitas obtidas com empréstimos, o lucro líquido do Banco do Brasil 
(BB) chegou a R$ 11,7 bilhões em 2010, o maior da história dos bancos brasileiros, conforme 
estudo da empresa de consultoria Economatica. 
 
O montante superou em 15,3% o registrado no ano anterior. O BB chegou a dezembro com 
ativos totais de R$ 811,2 bilhões, crescimento de 14,5% ante o mês correspondente de 2009 e 
de 1,8% sobre o fim do trimestre anterior, consolidando sua posição de maior banco da 
América Latina por este parâmetro. 
 
O presidente da instituição, Aldemir Bendine, ao comentar o balanço, sinalizou que irá ampliar 
a oferta de crédito para empresas, bem como o financiamento imobiliário este ano, como 
sugerido pela presidente Dilma Rousseff. “A presidente pediu que mantenhamos a eficiência e 
ofereçamos um direcionamento mais forte para o investimento privado", afirmou, ressaltando 
que o BB já apóia os dois tipos de clientes e pretende continuar agindo nesta direção. 
 
A carteira de crédito total do banco no fim de dezembro de 2010 somava R$ 358,366 bilhões, 
19,1% maior que a de 2009. No conceito ampliado, que inclui garantias prestadas e títulos e 
valores mobiliários privados, a carteira de crédito ficou em R$ 388,2 bilhões no ano, aumento 
de 20,8% em relação a 2009. "A expansão da carteira de crédito decorreu do crescimento das 
concessões para financiamento ao consumo, investimento e crédito imobiliário", disse. 
 
No quarto trimestre, porém, os ganhos apresentaram perda de 3,7% na comparação com os 
meses equivalentes do ano anterior, ao atingirem R$ 4,002 bilhões. Desconsiderados os efeitos 
extraordinários, o lucro recorrente totalizou R$ 3,704 bilhões no intervalo, montante 43,7% 
superior ao obtido de julho asetembro. 
 
Os resultados apresentados pela instituição estão de acordo com o padrão brasileiro de 
contabilidade. O banco afirmou que divulgará até o dia 29 de abril as Page Jornal do 
demonstrações contábeis consolidadas, em conformidade com as normas internacionais de 
contabilidade (IFRS). 
 
CRÉDITO 
 
De acordo com o balanço anual, a carteira de crédito imobiliário do banco dobrou em 2010, 
passando de R$ 1,5 bilhão (2009) para R$ 3 bilhões. 
 
“A ideia é dobrar o volume novamente em 2011”, acrescentou Bendine. Enquanto isso, o 
financiamento para o setor produtivo aumentou 19,3%, ao subir de R$ 125,3 bilhões para R$ 
149,8 bilhões em igual período. A estimativa é que o segmento cresça de 17% a 20% este 
ano. 
 
Bendine lembrou que, no tocante a empresas, os pedidos de empréstimo que a instituição 
analisa no momento somam R$ 85 bilhões. De acordo com o executivo, porém, as aprovações 
deverão totalizar R$ 20 bilhões, destinados a projetos de construção de portos, plataformas de 
exploração de petróleo e iniciativas voltadas para o setor agropecuário. 
 
A instituição foi a que mais repassou recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) em 2010. No período, o BB desembolsou R$ 18,2 bilhões em 
linhas de crédito do BNDES, o que correspondeu a aproximadamente 20% do volume 
repassado pelos bancos no ano. 
 



A parte da estratégia de estar presente em todos 5.565 municípios brasileiros até 2015, o BB 
abrirá 600 agências este ano, conforme afirmou Bendine. Os novos postos estarão divididos da 
seguinte forma: 200 convencionais, 150 para atendimento a clientes do segmento prime, de 
alta renda, e as demais 250 serão agências complementares. 
 
De acordo com o executivo, o banco apostará neste último formato como forma de ampliar sua 
cobertura, já que estas agências oferecem serviços de saques, depósitos, pagamento e contas 
e assistência personalizada, apesar de serem menores que estruturas convencionais. “Elas 
fazem o mesmo que os correspondentes bancários, mas também têm gente para a educação 
financeira dos clientes.” O BB ainda não atua em 1,8 mil cidades do País. 
 
Embora o número de postos de atendimento a serem abertos em 2011 supere em três vezes 
as inaugurações de 2010, a quantidade de contratações deve ser menor este ano. O 
presidente do banco disse que a instituição pretende admitir 4 mil funcionário, o que significa 2 
mil vagas a menos de que o total empregos oferecidos em 2009. 
 
Segundo o vice-presidente de Finanças do BB, Ivan de Souza Monteiro, a instituição pretende 
ainda aumentar sua participação no mercado internacional este ano. Ele afirmou que, em 
breve, a estatal pretende concluir a compra do Banco da Patagonia, da Argentina, anunciar a 
aquisição de um ativo financeiro nos Estados Unidos e iniciar suas operações na África. 
 
BASILEIA 
 
O índice de capital (Basileia) do BB encerrou dezembro de 2010 em 14,1%, ante 13,8% em 
dezembro de 2009, o que indica um excesso de patrimônio de referência de R$ 14,6 bilhões. 
“Isso permite a expansão de até R$ 110,7 bilhões em ativos de crédito, considerando a 
ponderação de 100%", informou a instituição no relatório que acompanha o balaço anual. 
 
Segundo o comunicado que acompanhou os resultados anuais, o índice de Basileia foi 
favorecido pelo aumento de capital por meio da oferta pública de ações realizada em junho, 
operação na qual levantou R$ 7 bilhões. "Além de fortalecer o capital de Nível 1 da instituição, 
a oferta expande o limite para que o BB reforce sua base de capital de Nível 2", salientou a 
administração do banco. 
 
Outro índice, o de eficiência operacional, também apresentou melhoria. A relação entre as 
despesas administrativas e receitas operacionais, no conceito de que quanto menor, melhor, 
passou de 43,4% em 2009 para 42,6% em 2010. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18, 19 e 20 fev. 2011, Seudinheiro, p. B-
3.   


