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Para as necessidades 
de milhões de 

brasileiros e empresas

4,5
4,8

5,2
5,6 5,8

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

+28%

Clientes ativos1

Milhões

1 – Clientes com saldo em carteira ou emissão de cartão/ compras 
nos últimos 12 meses | 2- Critério Bacen 

2

7,8 mm 
de clientes 

totais2

+ 50% em 
12 meses

Ampliação do mercado 
endereçável

155 milhões
brasileiros acima de 18 anos

17 milhões
micro e pequenas empresas

+



Gestão de 
Recursos

Atacado

Varejo PJVarejo PF
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Alavancas de negócios

•Meios de 
Pagamento

•Asset

•Crédito

• Seguros

• Investimentos

•Marketplace

•Wealth

•DTVM

• Folha de 
Pagamento

• Seguros

•Derivativos

• IB

• Reforçar linhas de negócios atuais

• Novos produtos

• Diversificação de canais: evolução 
help!

• Whitelabel com clubes de futebol 

• Parcerias com varejistas

• Novos produtos, serviços e 
competências via sociedade com 
Araújo Fontes

• Plataforma de investimentos

• Open Banking

ALAVANCAS DE NEGÓCIOS

Clientes

•Crédito



Time focado e com complementariedade 
de competências

• McKinsey

CEO

Ana Karina Dias

• Itaú

Vice 
Presidente 

e DRI

Marco Antunes

• Itaú
• Lloyds TSB Bank

Vice 
Presidente 

e CFO

Flavio Neto

• Portal R7
• Sulamerica

Tech 
Digital

Daniel Freire

• Banco GE
• Vivo

Clientes e 
Tech Core 

Eduardo Mazon

• ABN AMRO Bank

Auditoria 
Interna

Felice Napolitano

• Itaú
• Safra

Riscos e 
Compliance

Guilherme Neves

• Safra
• Itaú

Crédito e 
Cobrança

Jean Abrahao

• Banco Fibra
• Rabobank Brasil

Jurídico

Luciana Freire

• GE Money

Figital
Comercial

Marcello Chacon

• Haitong Brasil
• MUFG Brasil

Atacado e 
Tesouraria

Roberto Simões

• Itaú

Help e 
Produtos

Adelaide Simões

• McKinsey
• Itaú

Digital e 
Marketing

Alexandre Winandy

• Capgemini
• HSBC

Transformação 
e ESG

Daniel Pavelec
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Pessoa 
Física

PJ Varejo

FIGITAL
cliente já inicia 

com produto de 
crédito

Balcão

DIGITAL BANCO DIGITAL 
COMPLETO

Origem do cliente por canal
Receita (ARPU)

CANAIS 
FÍSICOS

NATIVO 
DIGITAL

Funcionários PJ Folha 
de pagamento

Atuação FIGITAL no ecossistema completo 
de varejo

+ 2 mil 
correspondentes

+ 2,6 mil 
consultores

4,6 milhões 
contas

Digital

5
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Preço/ Lucro

Preço/ Patrimônio Líquido

Data-base: fechamento de 30/06

8,36x

0,70x

Uma das principais 
plataformas de 

financiamento ao 
consumo no País

R$ 200 mm 
valuation nov/20

Ampliar a família 
de produtos e 

serviços e criar o 
canal digital direto

Expandir o mercado 
endereçável para 

pequenas e médias 
empresas e acelerar 

crescimento

Expandir o mercado 
endereçável, ampliar 

produtos, e criar o 
canal digital

Ampliar a competência 
no Atacado e criar o 
segmento de Gestão 

de Recursos

R$ 224 mm 
valuation ago/20

R$ 297 mm 
valuation nov/19

R$ 300 mm 
valuation jul/21

R$ xxx
valuation potencial+ + + +

Investidas: soma das partes potencializam 
geração de valor

45% 60% 100%70% 50%
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ESTRATÉGIA

DIGITAL



Estamos avançando consistentemente na jornada de monetização de um banco digital.

Nossa estratégia digital cresce forte...

Principais headlines Crescimento consistente de contas

• Terminamos o 2T21 com 4,6 milhões de 
contas, crescimento 240% YoY.

• No 2T21 atingimos cerca de 2,9 milhões 
de usuários únicos.

• Transacionamos mais de R$ 436 milhões 
em cartões no 2T21, crescimento de 
197% YoY. 

• Estamos presentes em 99,96% dos 
municípios brasileiros.

• Estamos ampliando nosso foco para 
maior busca de principalidade.

Crescimento consistente no uso
de cartões

1,4 1,9
2,6

3,9
4,6

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

147
199

306 331

436

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Em
milhões

Em R$
Milhões
Débito +
Crédito

Premiações

TOP 10 melhores 
bancos

Melhor banco 
digital

Melhor onboarding

Finalista em 2 
categorias no 15º  
Markie Awards
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Realizamos algumas alterações nos últimos 3 meses que já estão trazendo resultados.

Seguimos testando e evoluindo...

Principais headlines Crescimento consistente do indicador de NPS

Nossas notas nas stores

29 33
44

36

65

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

3,5 3,4
4,1 4,0

CLUBES BMG

ANDROID

2T20 2T21

• Aumentamos em 30% o quadro de funcionários 
focados no banco digital.

• Revisamos e melhoramos os códigos e 
mensagens no app para melhor experiência.

• Alteramos o modelo de trabalho das squads
garantindo maior foco em jornada do cliente.

• Revisamos a estratégia de comunicação 
institucional e digital trazendo agência 100% 
nativa digital, reconhecida globalmente.

• Atingimos 7,5 no índice de satisfação de cliente. 

• Elevamos o NPS em 80% QoQ, atingindo zona 
de qualidade.

• Tivemos evoluções relevantes na nota de 
nossos apps.

4,4 4,5

2T21

APPLE

Clubes Bmg
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Temos uma proposta de valor muito clara para 5 públicos.

Foco na jornada do cliente

Conta positiva B, C, D | 35+
Popularizar os serviços financeiros com as 
melhores ofertas de cashback do mercado e 
opções de acesso ao crédito.

Consignáveis
Oferecer produtos consignáveis por meio 
digital, fortalecendo o conceito figital e 
capturando sinergia entre os canais.

Temáticos
Oferecer além da melhor Conta Positiva, 
serviços e experiências por meio  de paixões 
do nosso público.

Varejo
Oferecer produtos e serviços exclusivos em 
parceria com grandes varejistas.

PJ Varejo
Oferecer produtos de banking para clientes 
PME, alavancando nossa parceria com 
Granito.
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Conta gratuita que atende o cliente de ponta a ponta, com cashback em todas as transações de débito e
crédito, além de contar com serviços básicos essenciais e cross-selling de produtos.

Conta positiva B, C, D | 35+

Estratégia do Negócio

• A conta gratuita com melhor benefício de 
cashback no débito.

• Ações de incentivo para viabilizar o acesso 
ao crédito.

• Diversificação de produtos cross-sell em 
2021 (marketplace Bmg, recarga de celular, 
Bmg chip, produtos de investimento, 
empréstimo com garantia de veículo e casa).

• Conta Positiva que ajuda o cliente a poupar.

• Inclusão financeira, com 48% dos clientes 
tendo poupado pela primeira vez em sua 
vida ao usar o Poupa para Mim.

Saldo Disponível
em Conta

Volume de Poupadas

Receita de
Produtos Cross-sell

Saldo de Investimentos

2T20 2T21

2T20 2T21
2T20 2T21

2T20 2T21

+165%

+719%

+226%

+91%
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Disponibilizamos no digital a oferta de todos os produtos consignáveis para aposentados/pensionistas do INSS.

Consignáveis

Estratégia de Canal

• Oferta de 100% dos produtos consignáveis no 
digital, com tendência de crescimento na produção.

• Alto potencial de cross-sell no digital  fortalecendo o 
conceito figital.

• Potencial de crescimento da carteira de clientes no 
B2C.

• Lançamento específicos como “Pix Complementar”,  
lançado junto com o Pix.

• Implantação do programa de incentivo ao 
correspondente bancário nas operações digitais.

Representatividade do canal digital na 
produção total

2T20 2T21

+122%
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Aprendemos a nos conectar com a torcida: público temático mais rentável e fidelizado.

Temáticos

ARPU: clientes de clubes
rentabilizam (260%) mais
que clientes de Bmg.

Crescimento consistente
de clientes

Bmg Clubes

+260%

C
ar

te
ir

a 
d

e 
co

n
ta

s
A

cu
m

u
la

d
o

A
R

P
U

222
404

2020 2T21

Estratégia do Negócio

• Cliente temático tem rentabilidade superior 
ao cliente regular.

• Ampliação da exposição de marca e de 
contratos.

• Desenvolvimento de “banco White label”, 
permitindo ampliar carteira de temáticos.

• Design adicionais de cartões e incremento 
do posicionamento de “objeto de desejo”.

• Novo modelo de relacionamento com 
torcida, com diversas ações virais.

Em
milhares
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Diversificação de canal, através de parcerias com varejistas, com grande potencial para gerar Rentabilidade, 
Recorrência, Relevância e Relacionamento. 

Varejo

Objetivo

• Financiar o consumo B2C através da oferta de um 
portfolio de cartões, conta digital e produtos 
consignáveis.

• Administrar o balcão de crédito dos varejistas, para 
tornar-se um canal de conversão de vendas de produtos 
financeiros com menor risco, para um público 
selecionado com maior potencial de rentabilização.

1ª Parceria Lançada jul/211: Novo Mundo

Proposta de jornada produto e sustentação

• Tecnologia 
• Roadmap produtos crédito 
• Escalabilidade 

o Um dos maiores varejistas do Centro-
Oeste com 144 lojas 

o +1,5 milhão clientes/ ano

o Faturamento +R$ 1 bilhão em 2020

Foco em varejos regionais e locais, fora do eixo RJ, SP

• Forte expansão dessa unidade de 
negócios

• Grande potencial de venda de 
produtos e serviços

• Público selecionado com maior 
potencial de rentabilização

141 – Fonte: Novo Mundo



A conta digital PJ complementa o ecossistema PJ para explorar um mercado potencial na base da pirâmide
(pequenos e médios negócios). A Granito oferta nossas contas com exclusividade. Essa parceria propicia um alto
índice na ativação das contas, em função do cash in involuntário.

PJ varejo

Estratégia do Negócio

• A conta gratuita para os clientes da Granito. Dinheiro 
continua no ecossistema.

• Ações de incentivo para viabilizar o acesso ao crédito para 
pequenas e médias empresas. 

• Empréstimo com taxas e prazos atrativos.

• Atingimos a carteira de R$ 333 milhões no 2T21, com 
crescimento de 70% QoQ.

Produção/mês no digital

Crescimento de ARPU Crescimento Transações 

Ativação de
contas:

75%

1T21 2T21

1T21 2T21

1T21 2T21

+63%

+103% +284%

15
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PRODUTOS &

NEGÓCIOS
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Evolução help!: forte aceleração de crescimento 
do negócio através de oportunidades no digital

Novos formatos 
de franquias Novos produtos 

e serviços

Aumento do mercado endereçável:

Maior inteligência 
na oferta de 
produtos

• Aumento da margem financeira 
com diversificação das receitas

• Aumento da produtividade por 
consultor

• Estrutura eficiente e escalável

• Geração de valor para o banco 
digital e franqueados

22
mm

33
mm

clientes endereçáveis1

876 lojas
+2.600 consultores

• Híbrido
• Pocket
• Online

• Antecipação FGTS
• Seguros
• Crédito Pessoal

• Novas formas de 
relacionamento via 
WhatsApp e vídeo 
atendimento

• Coleta de dados 
visando novas 
ofertas 
customizadas

Melhora de 
performance e 
eficiência

1 – Considerando apenas público de aposentados e pensionistas
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2Tx1T

-0,1%

Taxa média de juros: 3,0% a.m.

1 – Considera apenas o recurso novo liberado para o cliente, não considera valores refinanciados. Considera originação via saque e compra | 2- Carteira E-H/ carteira total 

83%
86%

100% 100% 100%

899 
1.019 

707 736
839 

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Formalização digitalizada Formalização física

+14%

2

Retomada da originação após Autorregulação
com alta qualidade na formalização

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Originação
Valor liberado1 trimestral (R$ milhões)

Carteira de crédito (R$ milhões)

8.174 8.370 8.140 8.094 8.084

3,4% 3,8% 3,7% 3,2% 3,3%

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Carteira de crédito Inadimplência over90

Penetração do seguro prestamista em 61% da carteira, gerou R$ 62 milhões de 
ressarcimento da Seguradora no semestre 



67%
79%

92%

98%
99%

695 763 

984 

175
330 

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Formalização digitalizada Formalização física

+89%

19

Taxa média de juros: 1,7% a.m.

1 – Considera apenas o recurso novo liberado para o cliente, não considera valores refinanciados

+13,8%

2Tx1T

Retomada da originação com o aumento da 
qualidade e maior rentabilidade

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Originação
Valor liberado1 trimestral (R$ milhões)

Carteira de crédito (R$ milhões)

838
1.035

1.853 1.935
2.202

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Lei 14.131 (30 de março de 2021) – aumenta temporariamente a margem para 
empréstimo consignável de 30% para 35% até 31 de dezembro de 2021
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CRÉDITO NA CONTA E CARTÃO DE CRÉDITO ABERTO

da carteira recebem o 
benefício no Bmg

59%

+4,1%

vs. 53% em 4T19

Originação
Valor liberado1 trimestral (R$ milhões)

2Tx1T

Taxa média de juros: 18,6% a.m.

Carteira de crédito (R$ milhões)

cartões de crédito 
tradicionais ativos

+520
mil

99 117 160 206 254 114 
164 

171 
172 139 

213 
281 

331 
378 393 

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Crédito na Conta Cartão aberto

4%

2

1 – Considera apenas o recurso novo liberado para o cliente, não considera valores refinanciados | 2- Carteira E-H/ carteira total 

Alta rentabilidade do produto traz potencial 
impacto positivo na margem

55 66 83 112 135

835 868 895 995 1.036

30,8% 30,9% 30,1%
26,2%

30,5%

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Cartão de crédito aberto Crédito na Conta

Inadimplência over90
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Seguros: oportunidade de ativação, fidelização 
e rentabilização

Seguro Prestamista Seguro de Vida
Cartão consignado | Empréstimo 

consignado | Crédito na conta
Para clientes de 

consignado

1,4 

2,4 

5,0 

2T20 1T21 2T21

Equivalência 
patrimonial
(R$ milhões)

80
106

142

2T20 1T21 2T21

Prêmios emitidos
(R$ milhões)

+78%

2,6
3,1

3,5

2T20 1T21 2T21

Carteira de Segurados1

(milhões)

+34%

Aumento na participação de seguros recorrentes, gerando  
mais de R$ 200 mm em prêmios já contratados para 2022

1 – clientes ou objetos de contratos

+3,6x
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What’s next: produtos de varejo no pipeline

Antecipação FGTS

Antecipação do 
Saque-Aniversário 

do FGTS

Público-alvo: todas as 
pessoas com saldo em 

aberto no FGTS

Previsão de lançamento: 
agosto

Consórcios

Veículos, imóveis e 
serviços

Cartão protegido

Seguro de perda e roubo 
do cartão

Público-alvo: mar aberto e 
consignado

Produtos de PJ Varejo

Folha de pagamento

Antecipação de recebíveis 
não performados

Meios de pagamento digitais 
(cartão não presente)



23A conclusão da operação está sujeita a aprovações regulatórias.

Competência dedicada para alavancar 
negócios de Atacado e Gestão de Recursos

ATACADO GESTÃO DE RECURSOS

Novas competências ampliam 
o mercado endereçável e 

aumentam a família de 
produtos e serviços

Novo segmento com forte 
sinergia para o cliente de 

varejo mar aberto, 
alavancando o banco digital 

• Dívidas estruturadas

• Assessoria em M&A, ECM e 
DCM

• Asset e Wealth
Management

PARCERIA ARAÚJO FONTES + SINERGIAS BMG

Acelera o crescimento do ROE com incremento na oferta 
de produtos e serviços
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RESULTADOS

FINANCEIROS
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LUCRO 
RECORRENTE 

R$ 85   
milhões

-3% 
(2T21x1T21)

MARGEM  
FINANCEIRA

R$ 924  
milhões

-2%          
(2T21x1T21)

CARTEIRA          
DE VAREJO

R$ 12,6 
bilhões

+2%    
(2T21x1T21)

ROAE   
RECORRENTE

8,8% a.a.

-0,2p.p. 
(2T21x1T21)

BASILEIA

16,5%
-1,0p.p.
(2T21x1T21)

Destaques 2T21
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Receita de crédito/ Carteira média Despesa de captação/ Captação média

Despesa de PDD líquida/ Carteira média Despesa de comissão/ Carteira passível de 
comissão média

% a.a.

Custo do crédito (despesa de provisão líquida e comissão)

41,9% 39,2% 37,6% 36,2% 34,6%

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

4,7%
6,1%

7,2% 6,8% 7,5%

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

6,4% 6,5%
4,5% 5,2% 4,7%

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

7,3% 6,9% 7,3% 7,2% 7,5%

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Remix com novos produtos deve aumentar 
as receitas de crédito e serviços...



638 
568 614 

565 547 

17,6%
14,1% 13,7% 11,8% 11,4%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

 1.000

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

NIM ajustada ao custo do crédito - R$ milhões

NIM ajustada ao custo do crédito - % a.a.

1.007 950 960 944 924 

28,8%
24,3% 22,0% 20,2% 19,8%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.800

 2.000

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

NIM - R$ milhões NIM - % a.a.
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Margem Financeira Líquida Margem ajustada ao custo do crédito
(despesa de PDD e comissão)

1 - margem financeira de juros + receitas de prestação de serviços/ ativos rentáveis médios 
2 - margem financeira de juros após despesa de provisão líquida de recuperação e despesas de comissões de agentes + receitas de prestação de serviços/ ativos rentáveis médios
Com base no resultado recorrente.

-2,2%

2Tx1T

-0,4 p.p.

1 2

-3,1%

2Tx1T

-0,4 p.p.

... e impactar positivamente a margem
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VISÃO HOLÍSTICA DOS PROCESSOS ATUAÇÃO NA CAUSA RAIZ

48,7 52,3
60,3 58,5

64,3

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Índice de eficiência (%)1

1 – Índice de eficiência: (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas (não considera amortização do ágio) + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas) / (Resultado da Intermediação 
financeira antes da PDD + Receitas de Prestação de Serviços + Despesas Tributárias) |  2 – considera operações de saque no cartão de crédito consignado e operações de empréstimo consignado

• Automação de processos

• Estrutura escalável

2x menos 
ações cíveis na 

formalização 
digitalizada

Originação com formalização digitalizada2

24% 36% 48%
75%

99%

2017 2018 2019 2020 1S21

Digitalizada Física

88 93 99 108 108

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Despesas de 
provisões 

operacionais 
líquidas

R$ milhões

Investimento contínuo em inovação e 
qualidade



14,4 15,7 18,0 18,3 18,4 

15,4 16,7 
19,1 19,3 19,4 

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Subsidiárias

Captação com o
mercado

29

• Nível de capital confortável com
Basileia em 16,5% e de qualidade com 
96% em Capital Principal

• Estratégia de maximizar o pagamento 
de JCP, dado seu benefício tributário

41%
32%

61%2

2019 2020 1S21

Payout1

JCP /lucro líquido contábil

CAPTAÇÃO E LIQUIDEZ

Evolução Captação 
(R$ bilhões)

CAPITAL

3,7 4,3 4,9 4,6 4,4

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Evolução caixa total
(R$ bilhões)

1 – considera valor declarado do JCP/ lucro líquido contábil | 2 – valor provisionado no período

Reforço na 
posição de TVM 
para hedge
natural de IPCA

Volume de caixa alto e nível de capital 
confortável para o crescimento das operações
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PERSPECTIVAS E

GUIDANCE
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Projeções 2021 Anteriores Revisadas
Operacional - Milhões

Clientes Ativos 1 6,2 6,8 mantido

Contas Digitais 4,5 5,0 5,3 5,8

Financeiro – R$ Milhões

Crescimento da carteira de crédito total 13% 17% 6% 10%

Margem financeira 2 3.885 4.185 3.585 3.885

Custo de crédito – despesa de PDD líquida (730) (830) (665) (765)

Custo de crédito – comissões (710) (810) (780) (880)

Despesas não decorrentes de juros 3 (1.825) (1.925) mantido

Provisão operacional 4 (390) (460) mantido

Resultado das investidas 15 35 mantido

Alíquota efetiva de IR/CSLL 5 6 22% 32% -6% -16%
O cenário base para cada uma das linhas é o centro da faixa. Valores com base na DRE Gerencial. O Banco mantém sua estratégia de maximizar valor com o pagamento de JCP, portanto o payout deve

retomar para cerca de 70%. O ponto médio das projeções implicaria em uma queda de Lucro Líquido de cerca de 30% em 2021, levando-se em conta outras premissas. Essas informações não devem ser

entendidas como projeção. | 1. Clientes com saldo em carteira ou emissão de cartão/ compras nos últimos 12 meses. | 2. Produto bancário: Inclui receita de operações de crédito e TVM + despesas de captação e derivativos +

receita de prestação de serviços | 3. Inclui despesa de pessoal + administrativa + tributária + operacional líquida | 4. Inclui provisões com ações cíveis massificado, cível estratégico, trabalhista e fiscal | 5. Metodologia de cálculo:

Imposto de renda + contribuição social + ativo fiscal diferido / Resultado antes da tributação sobre o lucro + participações no lucro. | 6. Na coluna de projeções revisadas está sendo considerada uma expectativa de receita de imposto

e contribuição social.
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Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Bmg e suas subsidiárias, que
refletem as visões atuais e/ou expectativas do Bmg e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e
eventos futuros.

Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar
resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", “almeja”, "antecipa", "espera",
"estima", “planeja”, "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de
significado semelhante.

Riscos e incertezas relacionados aos negócios do Bmg, ao ambiente concorrencial e mercadológico, às condições
macroeconômicas e outros fatores descritos em “Fatores de Risco” no Formulário de Referência, arquivado na Comissão de
Valores Mobiliários, podem fazer com que os resultados efetivos se diferenciem de modo relevante de tais planos, objetivos,
expectativas, projeções e intenções. Informações sobre eventos futuros são válidas apenas no momento em que são
apresentadas e o Bmg não se obriga a atualizá-las mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.

Esta apresentação foi preparada apenas para fins informativos e não deve ser entendida como uma solicitação ou oferta
para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários da Companhia nem como sendo conselhos ou recomendações de
qualquer natureza. Nenhuma decisão de investimento, alienação ou outras decisões ou ações financeiras devem ser
tomadas exclusivamente com base nas informações aqui contidas.

Esta apresentação contém números gerenciais que podem ser diferentes dos divulgados em nossas demonstrações
financeiras. A metodologia de cálculo destes números gerenciais é demonstrada no release trimestral do Bmg.

DISCLAIMER
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