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Belo Horizonte, 21 de março de 2018 – O Banco BS2 S.A. (“Banco”), banco múltiplo, com carteiras comercial e 

de crédito, financiamento e investimento, focado em operações de crédito, serviços de câmbio e meios de 

pagamento, divulga seus resultados do trimestre, semestre e exercício findo em 31 de dezembro de 2017. As 

informações financeiras, exceto quando ressaltadas de outra forma, são relativas à companhia controladora 

(Banco), expressas em milhões de reais. 

 

Em novembro de 2017, o Banco Central do Brasil (BACEN) aprovou a cisão parcial do patrimônio do Banco BS2 

S.A., mediante a versão de parcela do seu patrimônio imobilizado no Banco Olé Consignado para sua 

controladora, BBO Participações S.A. Tal fato fez-se necessário, em função do crescimento operacional do 

Banco Olé e da necessidade de aportes de capital na instituição, o que exigiria um nível de imobilização 

desnecessário ao Banco BS2. Este movimento também reforça a transparência dos negócios geridos pelo BS2, 

uma vez que seus números passarão a refletir a performance de suas áreas de atuação, sem influência de 

resultados advindos de equivalência patrimonial. A BBO Participações se consolidou como uma holding 

financeira, que detém 100% do capital social do Banco BS2 e 40% do capital social do Banco Olé consignado. 

 

Como parte do plano de expansão dos seus negócios, o Banco BS2 teve aprovada a constituição da BS2 DTVM 

S.A., braço que atuará no varejo de câmbio e na comercialização de produtos de investimentos. Destaque, 

ainda, para o desenvolvimento de uma plataforma digital para a comercialização de produtos e serviços 

financeiros que serão trazidos ao mercado no primeiro semestre de 2018. 

 

Principais Números 
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Indicadores 
 

A partir de 2017 os resultados das operações do BS2 refletem, exclusivamente, seu planejamento estratégico. 

Destacamos as principais causas das variações mais relevantes nos indicadores. 

 

  2017 2016 Var. 4T17 4T16 Var. 

Resultado bruto da intermediação financeira 55,2 101,6 -45,7% 20,2 23,4 -13,7% 

Lucro líquido 48,1 61,8 -22,2% 7,4 21,9 -66,2% 

Patrimônio líquido 234,3 489,7 -52,2% 234,3 489,7 -52,2% 

Ativos totais 3.538,8 2.102,0 68,4% 3.538,8 2.102,0 68,4% 

Carteira de crédito 894,5 678,8 31,8% 894,5 678,8 31,8% 

Captação total 1.873,1 1.371,5 36,6% 1.873,1 1.371,5 36,6% 

 

Índices de desempenho 
 

  2017 2016 Var. 4T17 4T16 Var. 

ROAA (a.a.) 1,7% 2,9% -1,2 p.p. 0,9% 4,2% -3,3 p.p. 

ROAE (a.a.) 13,3% 13,0% 0,3 p.p. 13,1% 19,2% -6,1 p.p. 

Índice de eficiência 66,2% 51,6% 14,6 p.p. 66,0% 72,3% -6,3 p.p. 

Índice de Basileia 13,5% 13,9% -0,4 p.p. 13,5% 13,9% -0,4 p.p. 

Margem financeira líquida (a.a.) 10,0% 13,6% -3,6 p.p. 11,6% 13,7% -2,1 p.p. 

Inadimplência 2,4% 3,6% -1,2 p.p. 2,4% 3,6% -1,2 p.p. 
 

Visão geral 
 

O Banco BS2 S.A. – anteriormente denominado Banco Bonsucesso S.A. mantém seu foco de atuação em quatro 

áreas, que são os seus pilares de sustentação, sendo duas áreas ligadas ao crédito e duas à prestação de 

serviços: 

• Aquisição de direitos creditórios – Em grande parte, refere-se à compra de precatórios federais e estaduais, 

mercado no qual o BS2 possui expertise e uma operação lucrativa, desde 2012; 

• BS2 Empresarial – Soluções de capital de giro para médias empresas; 

• Câmbio – Segmento no qual o Banco BS2 atua no atacado e, mais recentemente, iniciou operação no varejo, 

através da BS2 DTVM; e 

• Meios de Pagamentos – Operação de adquirência.  Nesse segmento, o BS2 atua no mundo físico desde 2017 

e no mundo digital desde 2016, e tem como parceiro a Adyen. 

 

Em 2017 o Banco iniciou o desenvolvimento de uma plataforma digital na qual estarão agregados diversos 

serviços tais como conta corrente, câmbio, investimentos, dentre outros, a serem acessados pelos clientes de 

forma intuitiva e descomplicada. Um hub completo de produtos e serviços financeiros que irá ao ar no primeiro 

semestre de 2018.  
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Linha do tempo 

 

 

Nossas frentes de negócio 
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Empresas BS2 
 

 
• BS2 Câmbio e Investimentos (BS2 DTVM): empresa focada em assessoria de investimentos e soluções de 

câmbio para o varejo.  

• BS2 Asset Management: empresa com foco na gestão de recursos de terceiros de forma independente.  

• ADIQ: empresa de soluções de pagamento e tecnologia, autorizada a fazer a captura, o processamento e o 

pagamento de todas as transações eletrônicas realizadas via cartão de crédito e débito, no mundo digital ou 

físico.  

• Banco Olé Consignado: Joint Venture entre Banco BS2 e Banco Santander, com foco direcionado para crédito 

consignado. Em novembro de 2017, a parcela de 40% do Banco BS2 passou a pertencer a sua controladora, BBO 

Participações S.A. 

• BS2 Tech: empresa que atua na área de Tecnologia da Informação desde 1997, especializada em soluções 

inovadoras, ágeis e inteligentes, voltadas para o mercado financeiro. 

 

Desempenho financeiro e operacional 
 

Rentabilidade 
 

  2017 2016 Var. 4T17 4T16 Var. 

ROAA (a.a.) 1,7% 2,9% -1,2 p.p. 0,9% 4,2% -3,3 p.p. 

ROAE (a.a.) 13,3% 13,0% 0,3 p.p. 13,1% 19,2% -6,1 p.p. 

Lucro líquido 48,1 61,8 -22,2% 7,4 21,9 -66,2% 

Patrimônio líquido 234,3 489,7 -52,2% 234,3 489,7 -52,2% 

Ativos totais 3.538,8 2.102,0 68,4% 3.538,8 2.102,0 68,4% 
 

No exercício de 2017, o lucro líquido do Banco BS2 totalizou R$ 48 milhões, com um retorno anualizado de 

13,3% ao ano, uma redução de 22,2%, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Tal impacto se deu, 

principalmente, pela redução de receitas de cessões de crédito da carteira de consignado para o Banco Olé e 

pela redução das receitas com carteira de crédito consignado do BS2. Soma-se a isso o fato de a equivalência 

patrimonial do Banco Olé ter composto os números apenas até julho de 2017 e não durante todo o ano, como 

ocorrido em 2016. 

 

O ajuste do patrimônio líquido do Banco BS2 no exercício findo em 2017 se deu pela cisão parcial, que verteu a 

participação que detinha no Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. para sua holding, a BBO Participações S.A., 

reduzindo, assim, o capital social para R$ 201 milhões, proporcionando ao BS2 melhores condições de focar em 

seu core business, independentemente daquela participação societária. 
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Resultado da intermediação financeira 
 

  2017 2016 Var. 4T17 4T16 Var. 

       Receitas da intermediação financeira 231,7 280,3 -17,3% 65,2 74,4 -12,4% 

Operações de crédito 90,2 83,2 8,4% 20,7 20,0 3,5% 
Resultado com TVM e aplic. interf. de liquidez 72,5 101,9 -28,9% 13,9 22,5 -38,2% 
Resultado com instrum. financeiros derivativos 9,7 (19,8) -149,0% 7,9 4,1 92,7% 
Resultado de operações de câmbio 59,1 45,6 29,6% 22,7 24,8 -8,5% 
Op. de venda ou de transf. de ativos financ. 0,2 69,4 -99,7% 0,0 3,0 -100,0% 

       Despesas da intermediação financeira (176,5) (178,7) -1,2% (44,9) (51,0) -12,0% 

Operações de captação no mercado (151,3) (175,9) -14,0% (37,9) (53,0) -28,5% 
Operações de emprést., cessões e repasses (0,4) (0,4) 0,0% (0,3) (0,4) -25,0% 
Op. de venda ou de transf. de ativos financ. (2,3) (8,3) -72,3% (0,3) (1,3) -76,9% 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (22,5) 5,9 -481,4% (6,4) 3,7 -273,0% 

       Resultado da intermediação financeira 55,2 101,6 -45,7% 20,3 23,4 -13,2% 

 

O resultado bruto da intermediação financeira alcançou R$ 55,2 milhões, no exercício de 2017, 45,7% inferior 

ao exercício de 2016. Tal fato é explicado, substancialmente, em função da inexistência, em 2017, de resultado 

com operações de venda de ativos financeiros (cessão de crédito) que, em 2016, contabilizou R$ 69,4 milhões, 

com a finalização do processo de transferência da carteira de crédito consignado para o Banco Olé.  

 

As operações de câmbio do BS2 vêm sendo consolidadas e contam com participação expressiva na composição 

das receitas, atingindo R$ 59,1 milhões no exercício de 2017, 29,6% maior que em 2016. 

 

Outras receitas e despesas operacionais 
 

  2017 2016 Var. 4T17 4T16 Var. 

       Outras receitas (despesas) operacionais 0,3 (19,0) -101,6% (16,1) (5,1) 215,7% 

Receitas de prestação de serviços 24,1 4,3 460,5% 11,3 0,8 1312,5% 
Rendas de tarifas bancárias 1,5 1,9 -21,1% 0,2 0,3 -33,3% 
Despesas de pessoal (45,8) (39,8) 15,1% (15,2) (14,7) 3,4% 
Outras despesas administrativas (112,3) (146,3) -23,2% (34,6) (39,0) -11,3% 
Despesas tributárias (14,4) (16,4) -12,2% (4,5) (4,5) 0,0% 
Resultado de part. em coligadas e controladas 20,3 9,0 125,6% (1,2) 5,6 -121,4% 
Outras receitas operacionais 163,8 219,6 -25,4% 34,4 54,5 -36,9% 
Outras despesas operacionais (36,9) (51,3) -28,1% (6,5) (8,1) -19,8% 

 

As outras receitas e despesas operacionais alcançaram um resultado líquido positivo de R$ 0,3 milhão no 

exercício de 2017, um aumento significativo em relação ao exercício de 2016, que apresentou resultado 

negativo. Tal fato é explicado pela queda de despesas administrativas, inclusive com a redução de R$ 31,9 

milhões de comissão a correspondentes, fruto da transferência das operações de crédito consignado para o 

Banco Olé e dos fortes ajustes administrativos e operacionais, trazendo mais dinamismo e eficiência nos gastos 

para o BS2 e que já se mostraram bastante eficazes, em linha com o planejamento estratégico da Instituição. 
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Margem financeira líquida 
 

  2017 2016 Var. 4T17 4T16 Var. 

Resultado da interm. financ. antes da PDD1 41,2 32,5 26,8% 17,2 4,6 273,9% 
Outras receitas e despesas operacionais2 127,8 179,6 -28,8% 32,3 41,9 -22,9% 

       Ativos rentáveis médios 1.685,2 1.560,7 8,0% 1.775,7 1.429,8 24,2% 
  

      

Margem financeira líquida (a.a.) 10,0% 13,6% -3,6 p.p. 11,6% 13,7% -2,1 p.p. 
 

No exercício de 2017, a margem financeira líquida fechou em 10%, uma redução de 3,6 p.p., em relação ao 

mesmo período anterior, explicado, principalmente, pela redução das receitas com variação cambial da 

captação externa. 

 

Índice de eficiência 
 

O índice de eficiência do Banco BS2 foi de 66,2% no exercício de 2017, um acréscimo de 14,6 p.p., em 

comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse aumento se deve ao resultado da variação cambial da 

captação externa que, no exercício de 2016, alcançou um resultado positivo de R$ 58,2 milhões. Já no exercício 

de 2017, essa variação cambial da captação externa fechou com um resultado negativo de R$ 2,8 milhões. 

Embora a variação cambial da captação externa afete o índice de eficiência, ela não necessariamente impacta o 

caixa da instituição, pois esta operação está hedgeada por meio de dois contratos de swap que, em média, 

trazem o custo dessa dívida para os patamares de mercado. Os reflexos do novo modelo de gestão e 

planejamento estratégico serão notados na melhora deste indicador nos próximos trimestres e se consolidará 

na medida em que os investimentos realizados na infraestrutura de TI para a construção da plataforma digital 

resultem em novas receitas para a instituição sem, necessariamente, alocação intensiva de capitais. 

  

  2017 2016 Var. 4T17 4T16 Var. 

       Despesas totais 132,0 112,9 16,9% 40,3 34,8 15,8% 

Despesas de pessoal 45,8 39,8 15,1% 15,2 14,7 3,4% 
Outras despesas administrativas3 88,1 76,7 14,9% 24,7 20,8 18,8% 
Resultado de participação4 (1,9) (3,6) -47,2% 0,4 (0,7) -157,1% 

       Receitas totais 199,3 219,0 -9,0% 61,1 48,1 27,0% 

Resultado da interm. financ. antes da PDD5 41,2 32,5 26,8% 17,2 4,6 273,9% 
Receitas de prestação de serviços 30,3 6,9 339,1% 11,6 1,6 625,0% 
Outras receitas e despesas operacionais6 127,8 179,6 -28,8% 32,3 41,9 -22,9% 

  
      

Índice de eficiência 66,2% 51,6% 14,6 p.p. 66,0% 72,3% -6,3 p.p. 

                                                           
1
 Reclassificado despesas com comissão de câmbio, despesas com originação de crédito para resultado da intermediação financeira. 

2
 Considerado como “Outras receitas e despesas operacionais” o resultado de variação cambial e ajuste a valor de mercado da captação externa, o 

ganho com recompra da dívida subordinada, recuperação de crédito do consignado e o resultado com precatórios. 
3
 Reclassificado despesas com comissão de câmbio, despesas com originação de crédito para resultado da intermediação financeira. 

4
 Resultado de participação na BS2 Tech, Bonsucesso Controladoria e Previmax. 

5
 Reclassificado despesas com comissão de câmbio, despesas com originação de crédito para resultado da intermediação financeira. 

6
 Considerado como “Outras receitas e despesas operacionais” o resultado de variação cambial e ajuste a valor de mercado da captação externa, o 

ganho com recompra da dívida subordinada, recuperação de crédito do consignado e o resultado com precatórios. 
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Evolução dos ativos 
 

 
Os ativos totais do Banco alcançaram, no exercício de 2017, R$ 3,5 bilhões. Tal crescimento se deu, 

principalmente, pelo crescimento da nossa carteira de crédito e de nossas operações com adquirência, 

consolidadas no ano de 2017, resultando R$ 7,7 bilhões de volume processado de operações com cartões de 

crédito e débito. 

 

Carteira de crédito total 
 

A carteira de crédito total do BS2 registrou aumento de 31,8% no exercício de 2017, em comparação com o 

mesmo período de 2016. A carteira Empresarial teve um aumento de R$ 170,3 milhões e a carteira de 

precatórios teve um acréscimo de R$ 76,8 milhões no exercício de 2017, em comparação com o exercício de 

2016. 

 

 
 

A seguir, a abertura da carteira de crédito total: 

 

  4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 

Crédito pessoal consignado 60,8  47,1  36,9  28,3  23,0  
Crédito pessoal não consignado 13,7  13,5  13,7  12,5  12,7  
Empresarial 237,3  153,9  259,8  349,5  407,6  
Precatórios 362,1  380,2  442,5  445,0  438,9  
Outros 4,9  5,9  6,1  2,5  12,2  
            

Carteira de crédito total 678,8  600,6  759,0  837,8  894,4  

2.102,0 2.172,5 2.303,6 

2.787,4 

3.538,8 

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

Evolução dos ativos totais 

678,8 
600,6 

759,0 
837,8 

894,4 

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

Carteira de crédito total 
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Qualidade da carteira de crédito 
 

    
2T17 

   
2T16 

Rating 
Provisão 

requerida (%) 
Carteira de 

crédito % Provisão 
 

Carteira de 
crédito % Provisão 

AA 
 

166,1 18,6% 
  

362,3 53,4% 
 A 0,5 515,5 57,6% 2,6 

 
139,2 20,5% 0,7 

B 1,0 145,9 16,3% 1,5 
 

98,9 14,6% 1,0 
C 3,0 35,9 4,0% 1,1 

 
44,2 6,5% 1,3 

D 10,0 2,1 0,2% 0,2 
 

3,3 0,5% 0,3 
E 30,0 2,5 0,3% 0,8 

 
1,2 0,2% 0,4 

F 50,0 16,9 1,9% 8,4 
 

12,5 1,8% 6,3 
G 70,0 0,2 0,0% 0,1 

 
0,8 0,1% 0,6 

H 100,0 9,3 1,0% 9,3 
 

16,3 2,4% 16,3 

         Total 
 

894,4 100,0% 24,0 
 

678,7 100,0% 26,9 

         AA - D 
 

865,5 96,8% 5,4 
 

647,9 95,5% 3,3 

E - H 
 

28,9 3,2% 18,6 
 

30,8 4,5% 23,6 

 

A qualidade da carteira de crédito do Banco de AA a D totalizou 96,8% no exercício de 2017, uma melhora de 

1,3p.p. em relação ao exercício de 2016. 

 

Inadimplência 
 

O BS2 encerrou o ano de 2017 com índice de inadimplência de 2,4%. Esse percentual é 1,2 pontos inferior ao 

índice registrado em 2016. Esta redução se deu, principalmente, pelas recuperações de crédito ocorridas no 

segmento Empresarial. A inadimplência do consignado, apesar do crescimento demonstrado no gráfico a seguir, 

é pouco representativa em termos monetários, dado que a carteira restante está em fase final de liquidação, 

sendo inexpressiva, tanto na composição do ativo quanto no resultado contábil. 

 

 
 

3,63% 
3,60% 

2,77% 

3,64% 

2,42% 

4,29% 
4,77% 4,97% 

5,83% 

6,66% 

3,53% 3,39% 

1,70% 

3,25% 

2,26% 

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

Inadimplência por segmento 

Inadimplência total Inadimplência Consignado Inadimplência Empresarial
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Captação 
 

A captação total teve um aumento de 36,6% no ano de 2017 comparativamente ao mesmo período do ano 

anterior, atingindo R$ 1,9 bilhão. O resultado acompanhou o crescimento da carteira de crédito, com um custo 

médio adequado à nossa realidade, bastante eficiente em relação ao mercado e remunerando adequadamente 

os nossos investidores. 

 

  2017 2016 Var. 

    Captação total 1.873,1  1.371,5  36,6% 

Depósitos a prazo 1.371,0  823,5  66,5% 

Outros depósitos 188,4  172,4  9,3% 

Captação externa 201,8  203,4  -0,8% 

Obrigações por operações vinculadas a cessão 8,1  33,9  -76,1% 

Outros 103,8  138,3  -24,9% 
 

Liquidez 
 

Gerenciamento de risco de mercado e liquidez 
 

Em consonância com a Resolução CMN n°. 3.464/07 e com a Resolução CMN 4.090/12, o Banco BS2 definiu sua 

estrutura de gerenciamento do risco de mercado e de liquidez levando em consideração a natureza de suas 

operações e a complexidade dos seus produtos e serviços, a sua carteira de direitos creditórios e de 

empréstimos, suas operações de câmbio e sua atuação na Tesouraria.   

 

A estrutura, além de descrever o processo de gerenciamento de risco de mercado e de liquidez, define os 

órgãos envolvidos e suas respectivas atribuições, responsabilidades e unidade responsável pelo gerenciamento 

de riscos do Conglomerado Prudencial BS2, bem como o diretor estatutário responsável por cada um dos riscos 

junto ao Banco Central do Brasil. 

 

As informações relativas ao Gerenciamento de Riscos de Mercado e Liquidez são divulgadas no site do BS2, em 

Governança Corporativa, na seção “Gerenciamento de Risco de Mercado“ e na seção “Gerenciamento de Risco 

de Liquidez” (www.bs2.com/banco/institucional/governanca-corporativa). 

 

Patrimônio líquido 
 

O BS2 encerrou 2017 com patrimônio líquido de R$ 234,3 milhões, já deduzidos os dividendos e os juros sobre o 

capital próprio pagos durante o exercício. A redução decorre da cisão parcial que verteu a participação que o 

Banco detinha no Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. para sua holding, a BBO Participações S.A., 

proporcionando ao BS2 melhores condições de focar nos seus negócios. 

 

http://www.bs2.com/banco/institucional/governanca-corporativa
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Índice de Basileia 
 

O BS2 fechou o ano de 2017 com Índice de Basileia III (adequação ao Patrimônio de Referência Exigido) em 

13,5%, uma redução de apenas 0,4 p.p. em relação ao fechamento do ano de 2016, ainda assim, em 

conformidade com o preconizado pelo BACEN, uma vez que o mínimo requerido é de 10,5% (Índice Basileia + 

ACP) de acordo com a Resolução CMN nº 4.193/2013. 

 

A seguir apresentamos a evolução do índice de Basileia III: 

 

 

  

489,7 499,9 514,5 

236,6 234,3 

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

Evolução do patrimônio líquido 

13,9% 
13,2% 

14,1% 
13,1% 13,5% 

10,5% 

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

Índice de basileia III Percentual mínimo exigido
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Balanço patrimonial (em milhares de reais) 
 

  2017 2016 

Ativo 
  Disponibilidades 54.527 42.181 

Aplicações financeiras de liquidez 325.145 136.472 
Títulos e valores mobiliários e derivativos 19.394 70.786 
Relações interfinanceiras 1.255.034 365 
Operações de crédito 315.207 202.227 
Operações de crédito vinculadas a cessão 6.522 23.766 
Provisões para crédito de liquidação duvidosa (14.990) (14.206) 
Outros créditos 375.626 287.418 
Outros valores e bens 21.811 41.778 

Circulante 2.358.276 790.787 

   Aplicações financeiras de liquidez 861 3.810 
Títulos e valores mobiliários e derivativos 643.706 596.959 
Operações de crédito 122.225 83.585 
Operações de crédito vinculadas a cessão 1.036 6.911 
Provisões para crédito de liquidação duvidosa (7.559) (12.604) 
Outros créditos 351.241 291.804 
Outros valores e bens 1.433 2.021 

Realizável a longo prazo 1.112.943 972.486 

   Participações em coligadas e controladas no país 35.210 314.819 
Outros Investimentos 1.405 1.220 
Imobilizado de uso 23.997 21.004 
Intangível 6.982 1.670 

Permanente 67.594 338.713 

   
Total do ativo 3.538.813 2.101.986 

   Passivo 
  Depósitos 688.282 367.200 

Captação no mercado aberto 0 102.571 
Recursos de aceites e emissão de títulos 49.737 13.022 
Relações interdependências 17.075 20.195 
Obrigações por empréstimos e repasses 11.619 4.658 
Instrumentos financeiros derivativos 105 77 
Outras obrigações 1.345.015 154.088 

   
Circulante 2.111.833 661.811 

   Depósitos 871.115 628.738 
Recursos de aceites e emissão de títulos 42.413 18.091 
Outras obrigações 279.119 303.612 

   
Exigível a longo prazo 1.192.647 950.441 

   Resultados de exercícios futuros 8 22 

   Capital social 201.721 300.000 
Reservas de lucros 30.878 189.924 
Ajuste a valor de mercado - TVM 1.726 (212) 

Patrimônio líquido 234.325 489.712 

   
Total do passivo e patrimônio líquido 3.538.813 2.101.986 
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Demonstração do resultado (em milhares de reais) 
 

  2017 2016 
 

4T17 4T16 

      Operações de crédito 90.175 83.142 
 

20.693 19.993 
Resultado de operações com TVM e aplicações  
   interfinanceiras de liquidez 72.474 101.926 

 
13.854 22.535 

Resultado com instrumentos financeiros derivativos 9.772 (19.808) 
 

7.922 4.126 

Resultado de operações de câmbio 59.070 45.649 
 

22.674 24.783 

Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros 226 69.417 
 

0 3.033 

Receitas da intermediação financeira 231.717 280.326 
 

65.143 74.470 

      Operações de captação no mercado (151.248) (175.968) 
 

(37.907) (53.008) 

Operações de empréstimos e repasses (442) (410) 
 

(280) (360) 

Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros (2.329) (8.254) 
 

(328) (1.331) 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (22.526) 5.921 
 

(6.381) 3.675 

Despesas da intermediação financeira (176.545) (178.711) 
 

(44.896) (51.024) 

      Resultado bruto da intermediação financeira 55.172 101.615 
 

20.247 23.446 

      Receitas de prestação de serviços 24.047 4.265 
 

11.344 762 

Rendas de tarifas bancárias 1.473 1.933 
 

247 252 

Despesas de pessoal (45.764) (39.803) 
 

(15.152) (14.660) 

Outras despesas administrativas (112.256) (146.334) 
 

(34.553) (39.000) 

Despesas tributárias (14.395) (16.401) 
 

(4.475) (4.525) 

Resultado de participações em coligadas e controladas 20.283 8.956 
 

(1.217) 5.624 

Outras receitas operacionais 163.787 219.597 
 

34.363 54.464 

Outras despesas operacionais (36.866) (51.329) 
 

(6.463) (8.097) 

Outras receitas (despesas) operacionais 309 (19.116) 
 

(15.906) (5.180) 

      Resultado operacional 55.481 82.499 
 

4.341 18.266 

Resultado não operacional 1.668 (1.047) 
 

154 (1.914) 

Resultado operacional antes da tributação sobre o lucro 57.149 81.452 
 

4.495 16.352 

      Imposto de renda e contribuição social (9.083) (19.691) 
 

2.870 5.577 

      Lucro líquido do período 48.066 61.761 
 

7.365 21.929 
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Ratings 

 
 

Escritórios 
 

Banco BS2 - Matriz 

Avenida Raja Gabaglia, 1.143 - 15º andar 

Luxemburgo - Belo Horizonte – MG 

CEP: 30380-403 

Tel: (31) 3078-8800 

Banco BS2 – Escritório 

WTorre Plaza JK 

Torre D Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 

20º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP 

CEP: 04543-011 

Tel: (11) 2103-7900 

 

Relações com investidores 

Juliana Pentagna Guimarães 

Diretoria de Captação e Relações Internacionais 

Tel.: +55 (31) 3078-8750 

E-mail: juliana@bs2.com  

 

Responsável técnico 

José Luiz de Souza Leite 

Contador - CRC-MG 48.029/O-0 
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