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BB tem lucro líquido ajustado recorde de R$ 6,6 bilhões no 1T22
Aumento de 34,6% em um ano
O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado trimestral recorde de R$ 6,6 bilhões, um
crescimento anual de 34,6% e 11,5% maior que o 4T21. O RSPL do trimestre anualizado alcançou
17,6%.
O resultado do período é explicado pelo crescimento do crédito, com performance positiva em
todos os segmentos, pelo crescimento da margem financeira bruta e pelo bom desempenho das
receitas de prestação de serviços.
As receitas de prestação de serviços totalizaram R$ 7,5 bilhões no trimestre, crescimento de
9,4% em relação ao 1T21. Influenciado pelo desempenho comercial nos segmentos de
administração de fundos (+16,7%), de seguros, previdência e capitalização (+15,2%), de consórcios
(+41,8%) e nas operações de crédito (+28,3%).
A margem financeira bruta cresceu 5,6% no ano, mesmo com o impacto da elevação da Taxa
Selic sobre os custos de captação no trimestre, refletindo o bom desempenho da carteira de
crédito e o forte resultado de tesouraria.
As despesas com provisões de crédito apresentaram redução de 27,2% em relação ao trimestre
anterior.
Destaque para as despesas administrativas que cresceram 6% em um ano, abaixo da inflação do
período, reflexo da disciplina na gestão de custos. O índice de eficiência acumulado em 12 meses
melhorou e encerrou o período em 34,7%.
O Índice de Basileia atingiu 17,69%, sendo 12,71% de capital principal.

Carteira de Crédito
A Carteira de Crédito Ampliada atingiu R$ 883,5 bilhões em março/22, com evolução de 16,4%
na comparação com março/21 e 1,0% na comparação com dezembro/21, resultado da proximidade
com os clientes e do atendimento especializado e de qualidade em todos os segmentos.
A carteira Pessoa Física cresceu 14,9% frente a março/21, destaque para a performance positiva
do crédito consignado (+12,1%), do cartão de crédito (+54,1%) e do empréstimo pessoal
(+33,0%). No trimestre, a carteira cresceu 1,2%.
A carteira de crédito para Empresas encerrou o mês de março com saldo de R$ 267,9 bilhões,
crescimento anual de 17%, com destaque para o crescimento das operações de TVM privados e
garantias (+7,2%), recebíveis (+7,7%) e MPME (+14%). No trimestre, a evolução foi de 1,0%, com
destaque para o crescimento na carteira de crédito para grandes empresas (+4,5%).
O Agronegócio segue apresentando performance positiva, alinhado ao crescimento do setor, e
refletindo o apoio do BB ao segmento. Em março/22, a carteira atingiu R$ 255 bilhões, crescimento
de 28,2% na comparação com março/21, com destaque para o custeio agropecuário (+47,8%) e
para as linhas de investimento agropecuário, (+68,7%). Vale ressaltar o crescimento de 153,9%
em títulos do agronegócio, Cédula de Produtor Rural (CPR) e Certificado de Direitos Creditórios
do Agronegócio (CDCA). No trimestre, a carteira cresceu 2,6%.
Qualidade da carteira: O índice de inadimplência INAD+90d mostrou crescimento frente a
dezembro/21, atingindo 1,89% em março/22, dentro do esperado, e permanecendo inferior ao
registrado pelo SFN. O índice de cobertura saiu de 325,0% em dezembro/21 para 297,0% em
março/22.
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Além do banking
Com uma plataforma de canais integrada, que traz uma experiência única e fluida para o cliente, o
BB está presente em 97% dos municípios brasileiros com 56,7 mil pontos de atendimento. Além
disso, são mais de 24 milhões de clientes ativos nos canais digitais, 3,3 milhões a mais em um ano.
No último trimestre, 9,7 milhões de usuários foram atendidos por WhatsApp (+188,1%).
Lançada em novembro/2021, a Loja BB garante uma audiência qualificada e geração de novos
negócios para as empresas que se conectam conosco e, para o cliente pessoa física, traz
comodidade, experiência, simplicidade e benefícios tangíveis, como o cashback. Ampliada em
abr/22, agora conta com 12 e-commerces, 17 marcas de gift cards, recargas de celular para as
principais operadoras do Brasil, além de várias oportunidades de benefícios e descontos. Nesse
trimestre, foram R$ 230 milhões comercializados em produtos não bancários para três milhões de
clientes.
No âmbito do open finance, o BB foi o primeiro banco habilitado para atuar como iniciador de
pagamentos. O Minhas Finanças Multibanco é a solução integrada ao open finance que permite ao
usuário a visualização de seus dados bancários do BB e de outras instituições financeiras de forma
organizada e unificada.

Negócios Sustentáveis
A sustentabilidade está incorporada na estratégia do BB, que tem por premissa a integração da
geração de valor econômico à transparência, à governança corporativa e à responsabilidade
socioambiental. A carteira de crédito negócios sustentáveis atingiu em março/22, R$ 289 bilhões,
formada por linhas de crédito com elevada adicionalidade ambiental e social. Nesse trimestre,
foram R$ 9,2 bilhão em ofertas de investimento ASG, crescimento expressivo em relação a mar/21.
Além disso, somos o primeiro banco a oferecer um amplo atendimento em libras, tanto em canais
presenciais quanto remotos.

Projeções corporativas 2022
Apresentamos abaixo a nossa performance no 1T22 e as projeções corporativas para 2022.
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BB sets a new record with an adjusted net income of R$ 6.6 billion in the 1Q22
A 34.6% increase in one year
Banco do Brasil posted a record quarterly adjusted net income of R$ 6.6 billion, an annual growth of 34.6%
and 11.5% higher than 4Q21. The ROE reached 17.6%.
The good performance is explained by the growth of the loan portfolio, with positive performance in all
segments, by the increase in NII and in fee income.
Fee Income totaled R$ 7.5 billion in the quarter, 9.4% higher than the 1Q21. Influenced by commercial
performance in asset management (+16.7%), insurance, pension plan and premium bonds (+15.2%),
consortium (+41.8%) and loans and guarantees (+28.3%).
NII grew 5.6% in the year, despite the impact of the increase in the Selic rate on funding costs in the quarter,
reflecting the good performance of the loan portfolio and the strong treasury result.
Provision expenses showed a reduction of 27.2% compared to the previous quarter.
Highlight to the administrative expenses which grew 6% in one year, below the inflation of the period,
reflecting the discipline in cost management. The cost-to-income ratio improved and ended the period at
34.7%.
BIS Ratio reached 17.69%, with a CET1 of 12.71%.

Loan Portfolio
The Loan Portfolio Expanded View reached R$ 883.5 billion in March/22, an increase of 16.4% compared to
March/21 and 1.0% compared to December/21, result of proximity to customers and specialized and quality
service in all segments.
The Individuals portfolio grew 14.9% compared to March/21, mainly due to the positive performance in
payroll loans (+12.1%), credit card (+54.1%) and consumer finance (+33.0%). In the quarter, the portfolio
grew 1.2%.
The Companies portfolio ended March at R$ 267.9 billion, an annual growth of 17%, with emphasis on the
growth of private securities and guarantees (+7.2%), receivables (+7.7%) and SME portfolio (+14%). In the
quarter, the evolution was of 1.0%, with growth in the corporates loan portfolio (+4.5%).
The Agribusiness continues to show a positive performance, in line with the sector's growth, and reflecting
BB's support for the segment. In March/22, the portfolio reached R$ 255 billion, an increase of 28.2%
compared to March/21, with emphasis on working capital for input purchase (+47.8%) and for agricultural
investment lines (+68.7%). It is worth mentioning the growth of 153.9% in agribusiness bonds, CPR and CDCA.
In the quarter, the portfolio grew 2.6%.
Credit quality: The NPL +90 days of the total portfolio increased compared to December/21, reaching 1.89%
in March/22, as expected, and remaining below the industry level. The coverage ratio went from 325.0% in
December/21 to 297.0% in March/22%.
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Beyond banking
With an integrated channel platform, which brings a unique and fluid experience to the customer, BB is
present in 97% of Brazilian municipalities with 56,700 service points. In addition, there are more than 24
million active customers on digital channels, 3.3 million more in one year. In the last quarter, 9.7 million users
were served by WhatsApp (+188.1%).
Launched in November/2021, Loja BB has a qualified audience and generates new business for companies
connected to us and, for individuals customers, it brings convenience, experience, simplicity and tangible
benefits, such as cashback. Expanded in April/22, it now has 12 e-commerces, 17 gift card brands, mobile
recharges for the main operators in Brazil, as well as several opportunities for benefits and discounts. In this
quarter, R$ 230 million were sold in non-banking products to three million customers.
Regarding open finance, BB was the first bank qualified to act as a payment initiator. Minhas Finanças
Multibanco is the solution integrated with open finance that allows users to view their bank details from BB
and other financial institutions in an organized and unified way.

Sustainable Business
Sustainability is incorporated into BB's strategy, which is based on the integration of economic value
generation into transparency, corporate governance and social and environmental responsibility. The ESG
portfolio reached R$ 289 billion in March/22, formed by credit lines with high environmental and social
additionality, or intended to finance activities or segments that have positive socio-environmental impacts.
In this quarter, there were R$ 9.2 billion in ESG investment offerings, a significant growth compared to
Mar/21.
Moreover, we are the first bank to offer an extensive service in sign language, remotely and face-to-face.

Corporate Projections 2022
Below is our performance in the 1Q22 and estimates for the year of 2022.
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