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Informativo para a Imprensa – Brasília (DF), 06 de agosto de 2020 

Lucro ajustado do BB é de R$ 6,7 bilhões no 1S20 

Redução de 22,7% em relação ao 1S19 e RSPL de 12,2%  
 

Nesta quinta-feira, o BB divulgou lucro líquido ajustado de R$ 6,7 bilhões para o 
primeiro semestre de 2020, redução de 22,7% em relação ao 1S19, o que representou 
um RSPL de 12,2%. No 1S20, o BB realizou antecipação prudencial em suas provisões 
de crédito, que resultou em reforço da ordem de R$ 4 bilhões. 

Apesar da queda do lucro, a geração de negócios permaneceu forte, evidenciada pelo 
crescimento de 11,7% do resultado estrutural na comparação com o 1º semestre do 
ano passado. Os principais vetores desse resultado foram o crescimento da carteira de 
crédito com um mix adequado, o controle de gastos e a redução de despesas com risco 
legal. 

Os efeitos da pandemia sobre o cenário econômico implicaram na redução da demanda 
por produtos e serviços, o que impactou as receitas com prestação de serviços, tanto 
na comparação trimestral, quanto na semestral. Mesmo diante desse cenário, na 
comparação semestral (1S20/1S19), os segmentos de administração de fundos, 
seguros, previdência e capitalização e consórcios apresentaram bom desempenho, 
fruto da oferta qualificada de produtos e serviços, inclusive nos meios digitais. Na 
comparação trimestral (2T20/1T20), destaque para as receitas com mercado de 
capitais, que tiveram crescimento de 49,9%, explicado pela retomada gradual desse 
mercado onde a estratégia de atuação do BB permanece forte. 

Despesas Administrativas e Eficiência  

As despesas administrativas seguem sob controle. Apresentaram crescimento de 2,7% 
na comparação doze meses, em linha com a inflação do período. O índice de eficiência 
foi de 36,7% no 2T20. 

O BB vem tomando medidas para ajustar sua estrutura de custos e gerar economia. 
Uma dessas ações é o Flexy BB que visa otimizar a ocupação dos ambientes 
corporativos, trazendo um novo modelo de trabalho. Desde o início da pandemia o 
Banco tem usado extensivamente a forma remota de trabalhar, o programa consolida 
a prática gerando eficiência imobiliária e transformação cultural. Soma-se a esses 
movimentos o novo Plano de Cargos e Salários e o novo modelo de remuneração por 
desempenho (Performa), anunciados em fevereiro/20. 

Também estão encaminhadas ações para aumento da ecoeficiência energética. Estão 
previstas novas fazendas de produção de energia solar e ampliação da participação 
dessa fonte de energia na matriz usada pelo BB, compra de energia renovável no 
mercado aberto e uso de tecnologia para redução de consumo. Além de reforçar a 
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atuação do Banco de forma sustentável, essas três frentes somadas trarão economias 
líquidas acumuladas de R$ 3,3 bilhões em cinco anos. 

Crédito 

A carteira de crédito ampliada totalizou R$ 721,6 bilhões, crescimento de 5,1% em 12 

meses.  

A carteira PF orgânica cresceu 5,3% na comparação com junho. Destaque para o 
desempenho positivo em Crédito Consignado, que evoluiu 14,6% em doze meses, e da 
linha Empréstimo Pessoal, que cresceu 15,9% no mesmo período e alcançou R$ 11,3 
bilhões.  

A carteira de crédito ampliada PJ cresceu 5,3% na comparação anual e totalizou R$ 
271,4 bilhões. Destaque para a carteira MPME que cresceu 10,3% em 12 meses, 
puxada pelo aumento de 27,7% no capital de giro. 

A carteira rural ampliada apresentou desempenho positivo de 2,4% na comparação 
anual, totalizando R$ 174,4 bilhões. Destaque para a carteira para produtores pessoas 
físicas que cresceu 5,4%. O programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC) completou 
10 anos em 2020 com desembolso superior a R$ 15,4 bilhões. O programa financia 
projetos de investimento que contribuam para a redução da emissão dos gases de 
efeito estufa. 

Suporte aos Clientes Durante a Pandemia 

O BB segue atento ao enfrentamento da pandemia e destaca a agilidade e suporte aos 
clientes. Com o objetivo de minimizar os impactos e permitir uma melhor adequação 
financeira, o Banco ofertou aos clientes a possibilidade de prorrogar por até 120 dias, 
para empresas, e por até 180 dias, para pessoas físicas, o pagamento de dívidas que 
vençam nos próximos meses. 

Entre 16 de março e 30 de junho, foram prorrogadas mais de 1,7 milhão de operações, 
com saldo de R$ 71,8 bilhões, o que representa 11,6% da carteira de crédito interna. 
Desse montante, 98,4% das operações possuem rating entre AA e C e 98,8% não 
tinham histórico de atraso nos últimos 12 meses. Além disso, 69,1% estão atreladas a 
garantias e a mitigadores. O tempo médio de relacionamento dos clientes que 
prorrogaram operações é de 14 anos. 

Foram registrados mais de R$ 171,5 bilhões em desembolso de crédito, incluindo 
operações novas, renovações, prorrogações e renegociações, reforçando o 
compromisso em oferecer soluções eficientes. Destaque para o desembolso de R$ 5 
bilhões do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) que foram disponibilizados para mais de 80 mil clientes entre os dias 
1° e 10 de julho.  

Qualidade do Crédito 

O índice de inadimplência superior a 90 dias sofreu redução de 36bps frente a 
março/20, alcançando 2,84% em junho (relação entre as operações vencidas há mais 
de 90 dias e o saldo da carteira de crédito classificada), inferior ao registrado pelo 
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Sistema Financeiro Nacional (2,90%). O índice de cobertura da carteira total alcançou 
223,5%.  

Índice de Basiléia  

O índice de Basileia atingiu 18,69% em junho de 2020, sendo 10,56% de capital 

principal. O BB mantém o compromisso de atingir um patamar mínimo de 11% de 

capital principal em janeiro de 2022.  

A Consolidação do Digital 

Desde o início da pandemia, o BB tomou medidas para garantir o melhor atendimento 

a todos os clientes. O investimento do Banco ao longo dos anos em infraestrutura e 

tecnologia permitiu ao BB oferecer soluções digitais ágeis durante a crise e garantir a 

ampliação do atendimento remoto com portfólio completo de serviços. 

Entre abril e junho, registramos mais de 3,9 milhões de novos usuários no App, aumento 

de 198% na comparação com o mesmo período do ano passado. Com soluções digitais 

para pessoa jurídica, 71 clientes foram integrados via API’s de cash. Foram mais de 

12,7 milhões de boletos registrados via API entre janeiro e junho 2020.  

Destaque para o atendimento via WhatsApp que apresentou aumentos expressivos 

neste trimestre, com 3,7 milhões de pessoas atendidas pelo canal e 66,9 milhões de 

interações. 

Programa de Investimento em Startups 

Nessa quinta, 6, o BB lança seu Programa de Investimento em Startups que busca 

melhorar a experiência dos clientes e a eficiência operacional da empresa. O plano 

nasce em consonância com as melhores práticas de mercado e de governança, com 

aporte inicial de R$ 100 milhões. Além de potencializar parcerias, o programa traz 

benefícios como intercâmbio cultural com as Startups, permite identificar e antecipar 

tendências e acelera o time to market no desenvolvimento de novas soluções. 
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Press Release – Brasília (DF), August 6th,2020 

Adjusted Net Income is at R$ 6.7 billion in the 1H20 

Decrease of 22.7% compared to the 1H19 and ROE of 12.2%  
 

Banco do Brasil released on Thursday, 6, an adjusted net income of R$ 6.7 billion for 
the first half of 2020, a 22.7% reduction compared to the 1H19, which corresponded to 
a ROE of 12.2%. In the 1H20, BB made a credit risk prudential anticipation, which 
resulted in a reinforcement of R$4.0 billion in provisions. 

Despite the decrease in net income, business generation remained strong, as evidenced 
by the 11.7% growth in the Pre-Tax and Pre-Provision Earnings (PPOP) compared to 
last year’s first half. The main drivers of this result were the solid control of expenses, 
the growth of the credit portfolio with an adequate mix, and the reduction of expenses 
with legal risk. 

The effects of the pandemic on the economic scenario had a negative impact on a 
significant part of fee income, both in the quarterly and half-yearly comparison. Despite 
this scenario, in the accumulated comparison (1H20/1H19), the asset management, 
insurance, pension plans and premium bonds segments performed well, as a result of 
the qualified offer of products and services, including in the digital media. 

In the quarterly comparison (2Q20/1Q20), the highlights were the capital markets fee, 
which grew 49.9%, explained by the gradual resumption of this market where BB's 
strategy of operation remains strong. 

Administrative Expenses 

Administrative expenses remained under control. They grew by 2.7% in the twelve-
month comparison, in line with inflation in the period. The cost-to-income ratio was 
36.7% in 2Q20. 

BB has been taking steps to adjust its cost structure and generate savings. One of these 
actions is Flexy BB, which aims to optimize the occupation of corporate environments, 
bringing a new working model. Since the beginning of the pandemic, the Bank has used 
the remote way of working extensively, the program consolidates the practice generating 
property efficiency and cultural transformation. Also, the new positions and salaries plan 
and the new performance-based compensation model (Performa), were implemented 
as announced in February/20. 

Actions are also underway to increase energy eco-efficiency. New farms for production 
of solar energy and expansion of the participation of this energy source in the matrix 
used by BB, purchase of renewable energy in the open market and use of technology 
to reduce consumption are planned. In addition to reinforcing the Bank's performance 
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in a sustainable manner, these three fronts combined will bring accumulated net savings 
of R$ 3.3 billion in five years. 

Loan Portfolio 

Loan Portfolio (expanded view) reached R$721.6 billion, 5.1% growth in 12 months. 

The individuals’ organic portfolio grew 5.3% in twelve months. Due to the positive 

performance in Payroll Loans, which grew 14.6% in twelve months, and in the Consumer 

Finance, which grew 15.9% in the period reaching R$11.3 billion.  

Companies’ loan portfolio (expanded view) grew 5.3% in twelve months, reached R$ 
271.4 billion. SME portfolio grew 10.3% in the year on year comparison, highlight to 
working capital, which grew 27.7%. 

The expanded rural portfolio presented a positive performance of 2.4% in the year on 
year comparison, totaling R$174.4 billion. Highlight for the individual producers portfolio, 
which grew 5.4%. The Low Carbon Agriculture, Programa ABC, celebrated 10 years in 
2020, more than R$ 15.4 billion was disbursed to support rural producers in financing 
investment projects aimed at practices that contribute to the reduction of greenhouse 
gas emissions.  

Customer Support During the Pandemic 

BB remains attentive to facing the pandemic and highlights the agility and support to its 
customers. With the objective of minimizing impacts and allowing better financial 
adequacy, the Bank offered customers the possibility to extend the payment of due 
debts in the upcoming months for up to 120 days for companies, and up to 180 days for 
individuals. 

Between March 16th and June 30th, more than 1.7 million transactions were extended. 
The balance of credit transactions extensions totaled R$71.8 billion in June/20, which 
represents 11.6% of the internal portfolio. Of this amount, 98.4% of transactions are 
rated between AA and C and 98.8% of transactions were due in the last 12 months. In 
addition, 69.1% are linked to guarantees and mitigators. The average relationship time 
for customers who have extended operations is 14 years. 

More than R$171.5 billion were recorded in credit disbursements, including new 
transactions, renewals, extensions and renegotiations, reinforcing the commitment to 
offer efficient solutions. Highlight for the disbursement of R$ 5 billion from the National 
Program to Support Micro and Small Companies (Pronampe), which were made 
available to more than 80 thousand customers between July’s 1st and 10th. 

Credit Quality 

The NPL +90days decreased by 36bps compared to March/20, reaching 2.84% in 
June/20 (ratio between operations overdue over 90 days and the balance of the 
classified loan portfolio), lower than that registered by the Banking Industry (2.90%). The 
coverage ratio of the total portfolio reached 223.5%. 
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BIS Ratio 

The BIS ratio reached 18.69% in June 2020, with 10.56% being CET1. BB maintains its 
commitment to reach a minimum level of 11% of CET1 in January 2022. 

The Consolidation of Digital 

Since the beginning of the pandemic, BB has taken steps to provide the best service to 
all customers. The Bank's investment over the years has enabled infrastructure ready 
to offer agile digital solutions during the crisis and ensure the expansion of remote 
service with a complete portfolio of services. 

Between April and June, we registered more than 3.9 million new users on the App, an 
increase of 198% compared to the same period last year. With digital solutions for 
corporate customers, 71 customers were integrated via cash APIs. There were more 
than 12.7 million slips registered via API between January and June 2020. 

Highlight for the WhatsApp service that showed significant increases in this quarter. 3.7 
million people were served through the channel, totaling more than 66.9 million 
interactions. 

Startup Investment Program 

On this Thursday, 6, BB launched its Startup Investment Program. The program brings 
another tool to enable BB's partnerships, always seeking to focus on improving the 
customer experience and the company's operational efficiency. The plan was born in 
line with BB's best market and governance practices, with an initial investment of R$ 
100 million. In addition to strengthening partnerships, the program brings benefits such 
as cultural exchange with Startups, allows the identification and anticipation of trends 
and accelerates the time to market in the development of new solutions. 

 

 

 

 

 


