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Sr. Acionista,

Ao completar 33 anos de idade no dia 
13 de julho, a Bancorbrás escreve mais 

um capítulo de sua história: a incorporação da Companhia 
Bancorbrás de Administração e Negócios – CBAN pela Bancorbrás 
Empreendimentos e Participações S.A. – BEP e a transformação das 
demais Empresas do conglomerado em suas subsidiárias integrais. 
A mudança da natureza jurídica é benéfica, pois, entre outras 
vantagens, nos permitirá atingir melhor eficiência operacional e 
melhor integração no desenvolvimento de produtos e serviços. 
Nas páginas seguintes daremos mais detalhes sobre o processo 
de incorporação e seus benefícios. E tem mais notícias: promoção 
exclusiva para restabelecer o vínculo com o ex-acionista, 
divulgação do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 
2015 da BEP, pagamento de dividendos das ações e nova marca do 
Instituto Bancorbrás. 

Boa leitura.

Instituto Bancorbrás 
faz alteração em sua 
marca

Balanço 
Patrimonial - BEPInstituto Bancorbrás faz alteração 

em  sua marca

A marca do Instituto Bancorbrás foi alterada com o intuito de evidenciar a 
sua natureza social.

Um ícone, representando quatro pessoas abraçando a causa, dá origem a 
uma árvore. As cores presentes nas folhas estão relacionadas às áreas de 
atuação do Instituto: verde (ao meio ambiente); azul (à educação); laranja 
(à cidadania); e a roxa (ao esporte e qualidade de vida).

Caro acionista, se porventura conhecer alguém 
que se associou à Bancorbrás quando de sua cria-
ção, peça-o que entre em contato com o Setor de 
Relacionamento com Investidor para proceder a 
sua atualização cadastral. Pode ser que seu co-
nhecido tenha dividendos a receber, relativos a 
exercícios passados.

Telefone: (61) 3314 7036
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 12 horas e das 13 horas às 17h30.
E-mail: bep@bancorbras.com.br
Endereço para correspondência: SCS, Qd. 4, Blo-
co A, Nº 230, Ed. Israel Pinheiro, 7º andar – CEP 
70304-914.
Para recebimento regular deste informativo, man-
tenha o seu cadastro sempre atualizado.

Atualização Cadastral

Setor de Atendimento ao Cliente – SAC
Sugestões, dúvidas e reclamações
Telefone: 0800 61 2255
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e 
sábado, das 8 às 14 horas
E-mail: sac@bancorbras.com.br

Ouvidoria Bancorbrás
Denúncias, críticas, reclamações, elogios e/ou sugestões
Telefone: 0800 814 2252
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas
E-mail: ouvidoria@bancorbras.com.br

Expediente

O Boletim de Informações ao Acionista é publicado pela Bancorbrás e 
distribuído a todos os acionistas da Empresa.

Conselho de Administração:

Alfredo Leopoldo Albano
Francisco de Assis Machado dos Santos
Jorge Tomio Guiyotoku
Raimundo Nonato de Andrade Aragão
Rubens Catharino
Victor Arantes Marra
Wellington Passos Silva

Supervisão editorial: Alfredo Leopoldo Albano
Redação: Luciana Almeida
Diagramação: Marcello Martins
Impressão: Espiral Grá� ca

SCS, Qd. 4, Bloco “A”, Nº 230, Ed. Israel Pinheiro, 4º/5º/6º/7º andares 
– CEP 70304-914 – Brasília (DF)

Canais de Atendimento 
ao Cliente

Acesse o nosso site e conheça os nossos produtos:  www.bancorbras.com.br.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

 R$(1)

RECEITA OPERACIONAL

31/12/2015 31/12/2014

6.426.648 6.905.802

Deduções (915.797) (984.077)

Receita Líquida 5.510.851 5.921.725

Receitas/ Despesas 
Operacionais

25.622.839 28.000.339

Resultado Antes das 
Receitas/ Despesas 
Financeiras

31.133.690 33.922.064

Resultado Antes dos 
Tributos 32.144.374 34.665.276

Resultado Antes das 
Participações 31.481.742  33.762.270

Lucro Líquido do 
Exercício

30.303.742 32.797.270

Quantidades de Ações 391.490 300.000

Lucro Líquido por Ação 77,41 109,32

BALANÇO PATRIMONIAL BEP

 R$(1)

ATIVO
31/12/2015 31/12/2014

230.333.152 230.333.152

Circulante 13.478.196 11.730.152

Caixa e Equivalente de 
Caixa 

8.819.704 11.663.355

Direitos realizáveis 4.658.492 66.797

Não Circulante 216.854.956 149.143.816

Realizável a Longo Prazo 5.771.791 1.691.109

Investimentos    180. 623.227 140.250.768

Imobilizado   30.359.541 7.128.453

Intangível     100.397 73.486

PASSIVO
31/12/2015 31/12/2014

230.333.152 160.873.968

Circulante 24.062.333 11.641.872

Exigível a Longo Prazo 6.597.628 64.692

Patrimônio Líquido 199.673.191  149.167.404
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Entenda o processo de incorporação da CBAN 
pela BEP

Conforme noticiado em outubro de 2015, na 
edição nº 9 deste BIA, em junho daquele ano 
o Conselho de Administração da Bancorbrás 
aprovou os estudos preliminares para incorpo-
ração. Nas Assembleias Gerais Extraordinárias 
da Bancorbrás Empreendimentos e Participa-
ções S.A. - BEP e da Companhia Bancorbrás de 
Administração e Negócios – CBAN, realizadas 
no dia 10 de dezembro, o feito foi aprovado. 
A incorporação se daria a partir do dia 31de 
dezembro de 2015. 

Incorporação, o que é?

Conforme disposto no artigo 227 da Lei 
6.404/1976, a incorporação é a operação pela 
qual uma ou mais sociedades são absorvidas 
por outra, que lhes sucede em todos os direi-
tos e obrigações. 

Como foi o processo de incorporação na               
Bancorbrás?

Com a incorporação, a CBAN deixou de existir. 
Dessa forma a Bancorbrás Empreendimentos 
e Participações S.A. absorveu as atividades que 
antes estavam sob a responsabilidade da CBAN.     

Já as empresas Bancorbrás Corretora de Segu-
ros, Bancorbrás Viagens e Turismo e Bancorbrás 
– Hotéis, Lazer e Turismo foram  transformadas 
em sociedades anônimas (subsidiárias integrais 
da BEP). Apenas a Bancorbrás Administradora 
de Consórcios ainda está no processo de trans-
formação em sociedade anônima.

O que levou a Bancorbrás a fazer a incorpo-
ração da CBAN pela BEP?

Entre outras razões, a incorporação visou:
  buscar soluções para a redução de mon-

tante dos impostos incidentes nas duas 
Empresas;

  ajustar a natureza jurídica do conglome-
rado Bancorbrás à realidade do merca-
do;

  evitar a publicação de balanços em du-
plicidade;

  integrar o sistema de Tecnologia da In-
formação às ações de desenvolvimento 
de produtos;

  reorganizar a estrutura para atingir me-
lhor eficiência operacional;

  potencializar a capacidade de adminis-
trar e implementar o relacionamento 
matricial com ganho de sinergia;

  agilizar a tomada de decisões, melho-
rando a governança corporativa.

Para o Presidente, Sr. Alfredo Leopoldo                
Albano, “a incorporação foi um momento his-
tórico para as Empresas, uma vez que facilitará 
o processo decisório tornando-o mais rápido, 
além de propiciar uma melhor compreensão 
da estrutura organizacional e da composição 
societária das Empresas”.

Bancorbrás contata ex-acionistas

O Setor de Relacionamento com Investido-
res deflagrou, em março, uma  ação com o 
intuito de provocar a reaproximação institu-
cional e comercial com os ex-acionistas da 
Bancorbrás. Isso porque alguns acionistas, 
ao resgatarem suas ações, interrompiam o 
seu relacionamento com a Bancorbrás. Para 
promover esse reencontro e restabelecer 
o vínculo, foi concedido aos ex-acionistas 
gratuidade na adesão ao Clube de Turismo, 
respeitado o limite de um título por núme-
ro de CPF. 

A ação consistiu no envio de uma mala dire-
ta contendo detalhes da oferta. O ex-acio-
nista poderá usufruir diretamente do bene-
fício oferecido ou poderá transferi-lo a um 
parente.

Caso o caro leitor tenha contato com ex-a-
cionistas que não tomaram conhecimento 
dessa promoção, pedimos a gentileza de 
orientá-los a contatar o Setor de Relacio-
namento com Investidores: (61) 3314 7036  
bep@bancorbras.com.br

O legado CBAN

A Bancorbrás foi criada para desenvolver, par-
ticipar, promover e patrocinar iniciativas e em-
preendimentos que proporcionassem assistência 
sócio-econômico-� nanceira ao seu corpo social. 
Para tanto, constituiu a Bancorbrás Empreendi-
mentos e Participações – BEP, a quem competia 
fornecer as diretrizes e planejar estrategicamente 
os rumos da sociedade.

Em 1984, sob o guarda-chuva da BEP, que na 
época, na condição de sociedade civil sem � ns 
lucrativos, não poderia exercer suas atividades 
sem que viesse a criar subsidiária com objetivos 
especí� cos, surgiu a Companhia Bancorbrás de 
Administração e Negócios – CBAN cujo objetivo 
social era o de administrar, promover, mediar ne-
gócios e empreendimentos, direta ou indireta-
mente, prestar serviços em geral e participar de 
outras empresas como cotista ou acionista. Por 
muito tempo a CBAN foi a base da “estrutura Ban-
corbrás”, participando das demais Empresas que 
compunham o conglomerado e para as quais 
prestava serviços. Sua função era a de executar as 
diretrizes da BEP e oferecer todo o suporte para 
que as demais Empresas pudessem exercer suas 
atividades sociais e comerciais – papel que de-
sempenhou com muita legitimidade e destreza. 

Porta-voz da BEP na execução dos principais pro-
jetos do planejamento estratégico da Bancorbrás, 
a CBAN atuou com o seu olhar vigilante, cobrando 
e supervisionando o alcance de metas e objetivos 
coletivos. Para isso, contou com o seu multidisci-
plinar contingente de colaboradores. Participou 
estrategicamente do processo de expansão da 
Bancorbrás, com a criação de � liais e abertura de 
outros pontos de vendas. Também esteve ao lado 
da BEP socorrendo as coirmãs quando os efeitos 
da globalização e das grandes tendências empre-
sariais alteraram o curso dos ramos de atuação 
das Empresas e de seus negócios afetando seus 
desempenhos � nanceiros. Participou do proces-
so de criação de novas sociedades, de incorpora-
ção e de extinção de outras. 

Eis que transcorridos treze anos desde a transfor-
mação da BEP em sociedade anônima, os rumos 
da Bancorbrás novamente mudam com a signi-
� cativa alteração da natureza societária das de-
mais Empresas, ocorrida no dia 31 de dezembro 
de 2015. 

Fundamentada em minucioso estudo empreen-
dido naquele ano sobre a transformação socie-
tária do conglomerado, a incorporação da CBAN 
pela BEP tornou-se fato imperativo, uma vez que 
aquela decisão, entre outras razões, visou buscar 
soluções para a redução de montante dos im-
postos incidentes nas duas Empresas, ajustar a 
natureza jurídica do conglomerado Bancorbrás à 
realidade do mercado, modernizar a sociedade e 
melhorar a governança corporativa.  

O adeus à CBAN e a transferência de suas atribui-
ções para a BEP ocorrem com toda a tranquilida-
de e lisura. A BEP herda da CBAN, à qual são rendi-
das merecidas homenagens, o legado de 31 anos 
de gestão e o cetro que lhe confere a difícil tarefa 
de promover o funcionamento integrado das Em-
presas Bancorbrás, desa� o esse que conta vencer 
com a ajuda de todas as suas controladas e de seu 
contingente de colaboradores.

Alfredo Leopoldo Albano
Presidente

Ações – Pagamento de dividendos

Em abril foram pagos os seguintes dividendos, 
por ação, aos acionistas da BEP e da extinta 
CBAN, relativos ao exercício de 2015:

BEP – ON R$ 23,52
BEP – PN (ex-CBAN – PN) R$ 18,77

Os dividendos foram calculados com base 
na posição acionária em 7/4/2016, data da            
Assembleia Geral da BEP. 

O valor atual da ação BEP-ON foi elevado de 
R$ 320,00 para R$ 360,00 e o da BEP-PN, de           
R$ 230,00 para R$ 320,00. Considerados os     
dividendos e a elevação do preço, a rentabi-
lidade anual da ação BEP-ON ficou em 19,85%     
e a da BEP-PN, em 47,29%.
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