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•Derivativos

• IB

•Asset

Banco completo
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• Reforçar linhas de negócios atuais em 
atuação FIGITAL

• Lançamento de novos produtos

• Evoluir o modelo de franquia help! com 
diferentes formatos e produtos

• Gerar maior principalidade para o digital

• Expansão das estratégias de White Label
com clubes de futebol e Banking as a 
Service com varejistas regionais

• Novos produtos, serviços e competências 
via ecossistema de investidas

ALAVANCAS DE NEGÓCIOS

VAREJO PF e PJ

•Meios de Pagamento

•Seguros

• Investimentos

•Marketplace

•Folha de 
Pagamento

•Crédito

•Crédito

• Seguros

ATACADO

GESTÃO DE 
RECURSOS

•Wealth

•DTVM
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Investidas: soma das partes potencializam 
geração de valor

Foco estratégico de M&A no Bmg permite a criação de um ecossistema de investidas aptas a melhorar 

eficiência operacional, criar novas Business Units e expandir negócios

Geração de eficiência 
operacional

Expansão de negócios 
e criação de novas 

business units

Banco digital PJ

Atacado e gestão de recursos

Eficiência operacional (competência técnica)

Ampliação dos canais e criação de novos produtos e serviços

Sinergias mapeadasInvestidas

Ampliação dos canais e criação de novos produtos e serviços

Ampliação do canal de vendas e atendimento

Ampliação dos canais e eficiência operacional



1 – Critério Bacen de clientes totais e clientes com crédito (SCR – Sistema de Informações de Crédito) | 2 - Clientes com saldo em carteira ou emissão de cartão/ compras nos últimos 12 meses

em clientes com crédito 
entre as instituições 

financeiras
#11

em clientes com 
crédito entre as 

fintechs
#1

4,7
6,1

8,1

2019 2020 3T21

Clientes Totais (BACEN)1

Milhões

CAGR +36%

62% com 
produto de 

crédito (SCR)
de clientes 

ativos25,9mm

Sólido crescimento na base de clientes
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Temos uma proposta de valor muito clara para os 5 públicos do Varejo

Foco na jornada do cliente

5

Consignáveis
Fortalecer conceito 
figital e cross-selling

PJ Varejo
Oferecer produtos de 

banking para clientes PME, 
alavancando nossa parceria 

com Granito.

Temáticos
Oferecer além da melhor 

Conta Positiva por meio da 
paixão do nosso público

Varejistas
Oferecer produtos e serviços 
exclusivos em parceria com 

grandes varejistas

Conta positiva
B, C, D | 35+

Popularizar os serviços 
financeiros com as melhores 

ofertas e Conta Positiva

Maior 
engajamento das 

torcidas

Novas 
parcerias 

exclusivas no 
pipeline

Evolução da 
campanha 

multiplica acelera 
abertura de 

contas 

Iniciativas 
para 

principalidade

Foco em ampliar 
produtos e 

serviços
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Continuamos a crescer e diversificar nossos 
produtos

Originação Varejo PF
Valor liberado1 trimestral

89% 81% 71%

11% 19% 29%

3T20 2T21 3T21

Demais produtos de crédito pessoal

Produtos de Consignação

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

Aumento da participação dos demais 
produtos de crédito pessoal

Todos os produtos com tendência de 
crescimento:

• Retomada da originação no Crédito na 
Conta

• Crescimento do volume de compras no 
cartão de crédito aberto

• Entrada do FGTS
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Rentabilizar: cross-selling e 

up-selling

Fortalecer a estratégia digital
sem canibalizar o canal físico

Canal físico focado na prospecção 

de novos clientes

Campanha multiplica

Canal físico incentiva a migração dos 
clientes para o banco digital e é 

remunerado pelos produtos de crédito 
contratados no banco digital

Conectamos o mundo físico e digital

Correspondente

Canal Digital

BANCO 
DIGITAL 

COMPLETO

Canal físico 
abriu 

2 
milhões 
de contas

Canal Físico

Pessoa Física
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EVOLUÇÃO

HELP!
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Aumento do mercado consignável endereçável:

22
mm

33
mm

# clientes endereçáveis1

Zona de BAIXO
potencial para loja
Standard

Zonas SEM
potencial para
loja física

Raio de 
atuação!
Pocket

Lojas Standard

Híbrido

Pocket

Online

help! Standard

help! Pocket

Pocket
+2,2mm clientes endereçáveis

Online
+5,0mm clientes endereçáveis

Híbrido
+4,2mm clientes endereçáveis

+ 50%

Estratégia de expansão via novos formatos

872 lojas
+2.600 consultores

Novos Formatos

1 – Considerando apenas público de aposentados e pensionistas

Aumento do mercado endereçável através de 
novos formatos
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Evolução na estratégia de atrair novos clientes de 

maneira "receptiva" e marketing regional / digital

help! PocketFísico help! Pocket Digital

Marketing
Performance

Contato por 
telefone

Telehelp!

Atendimento
Físico

Whatsapp

Novidade!

Nova ferramenta de 
relacionamento

mais eficiente
em comparação a conversão de 

venda por telefone

Venda por 
WhatsApp

• Gerar novos leads, 

• Aumentar a conversão (produtividade)

• Aumentar o fluxo em loja

Canal de atendimento via WhatsApp 
simplifica a jornada do cliente

Novas formas de relacionamento e comunicação 
com o cliente

5X



Mercado endereçável amplia muito com novo 
produto... 

33
mm

122
mm

# clientes endereçáveis1:

Antecipação de Saque 
Aniversário (FGTS) – Ago/21

+ 270%

Novo produto!

....e novo público permite a ampliação da 
prateleira de outros novos produtos:

+ Novos Seguros

+ Consórcio

+ Capitalização

+ Cartão de Crédito (MAB)

+ Outros Créditos

Consolidação e ampliação do 

Marketplace Financeiro na help!

1 – Considerando apenas público com saldo nas contas ativas do FGTS e aposentados e pensionistas do INSS

Aumento na prateleira de produtos para crescer 
mercado endereçável

11
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1T21 2T21 3T21 out/21

39%

Part.
%

61%

Antecipação 
FGTS

Outros produtos 
de crédito

+75%

Originação de 
crédito na help! 

1,5 1,4 1,8
2,4

1T21 2T21 3T21 out/21

+75%

Produtividade 
por consultor
R$ mil por d.u.

Estratégia de aumento de mix de produtos aumenta 
produtividade por consultor
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PRODUTOS &

NEGÓCIOS
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Nossa estratégia digital cresce forte

1,9
2,6

3,9
4,6

5,3

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

+2,8x

Contas digitais 
milhões

em volume transacionado no 
cartão no 3T21 [+29% QoQ]

R$ 437 
milhões

4,1 
milhões

Visitantes únicos mês em 
média no 3T21   [+42% QoQ]

+31% 
QoQ

no valor líquido de cash in x 
cash out

no saldo de investimento 
[banco digital]

+26%
QoQ

de clientes que aderiram ao 
Poupa pra Mim

+17% 
QoQ
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White Label com clubes de futebol e Banking as a 
Service com varejistas regionais

Aprendemos a nos conectar com a torcida: 
público temático mais rentável e fidelizado

Crescimento consistente de clientes
(milhares)

171

499

3T20 3T21

+191%

Diversificação de canal, através de parcerias com 
varejistas regionais 

1ª Parceria Lançada jul/21: Novo Mundo

Status point out/21:

✓ Roll-out concluído para as 144 lojas

✓ Operação iniciada em set/21

✓ 4 mil cartões abertos emitidos

✓ R$ 5 milhões transacionados nos 
cartões

• Grande potencial de venda de produtos e 
serviços por meio de um público selecionado 
com maior potencial de rentabilização

• Desenvolvimento de banco White Label, 
permitindo ampliar carteira de temáticos com 
novos clubes

• Produtos e serviços exclusivos para torcedores

TEMÁTICOS VAREJISTAS
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3Tx2T

-0,4%

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 

1.019 

707 736 
839 789 

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21
2

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Originação
Valor liberado1 trimestral (R$ milhões)

Carteira de crédito (R$ milhões)

Penetração do seguro prestamista em 56% da carteira, gerou R$ 102 milhões de 
ressarcimento pro Bmg nos nove meses

Originação formalizada digitalmente

8.370 8.140 8.094 8.084 8.055

3,8% 3,7% 3,2% 3,3% 3,1%

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Carteira de crédito Inadimplência over90

Contínuo foco na qualidade da formalização
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Taxa média de juros: 1,7% a.m.

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

+3,0%

3Tx2T

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Originação
Valor liberado1 trimestral (R$ milhões)

Carteira de crédito (R$ milhões)

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

763 

984 

175 
330 256 

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

1.035

1.853 1.935
2.202 2.268

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Contínuo foco na qualidade da formalização

Originação formalizada digitalmente
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CRÉDITO PESSOAL

da carteira do Crédito na Conta 
recebem o benefício no Bmg65%

+15,4%

vs. 53% em 4T19

Originação
Valor liberado1 trimestral (R$ milhões)

3Tx2T

Taxa média de juros: 17,1% a.m.

Carteira de crédito (R$ milhões)

cartões de crédito 
abertos ativos+736 mil

74 58 80 103 127 

187 164 171 172 139 

164 
223 251 275 266 

425 

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Antecipação FGTS Cartão de crédito aberto

Crédito na Conta 2

1 – Considera apenas o recurso novo liberado para o cliente, não considera valores refinanciados. Originação do cartão de crédito aberto equivalente a compras | 2- Carteira E-H/ carteira total 

Alta rentabilidade traz potencial impacto 
positivo na margem

Originação formalizada digitalmente

7766 83 112 135
183

803 813 884 901
936

868 895 995 1.037
1.196

30,9% 30,1% 26,2%
30,5% 31,0%

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Antecipação FGTS 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

1,8 

5,0 
4,4 

3T20 2T21 3T21

Equivalência 
patrimonial
(R$ milhões)

109
142 140

3T20 2T21 3T21

Prêmios emitidos
(R$ milhões)

+28%

2,8
3,5 3,5

3T20 2T21 3T21

Carteira de Segurados1

(milhões)

+25%

Dobramos no trimestre o volume de prêmios já contratados 
para 2022, atingindo R$ 400 milhões

1 – clientes ou objetos de contratos

+2,4x
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Banco Digital PJ Varejo: serviços completos 
para os estabelecimentos e seus funcionários

meios de 
pagamento 
presenciais

+ +
antecipação 
automática

domicílio 
bancário 

Bmg

Balcão Banco digital cartão 
corporativo

antecipação de recebíveis 
não performados

folha de 
pagamento1

+
meios de pagamento de 
captura não presente1+

+
+

15 mil 
clientes 

Bmg

62 mil 
clientes 
Granito

3T21

exclusividade de 
domicílio bancário no 

canal de balcão da Granito
(~800 consultores)

POTENCIAL DE CLIENTES Carteira de antecipação de 
recebíveis
(R$ milhões)

142

333

499

3T20 2T21 3T21

+252%

+ 47 mil clientes atuais 
para explorar + novos 

clientes que entram 
todos os dias

1 – em desenvolvimento
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Competência dedicada para alavancar 
negócios de Atacado

Operações 
Estruturadas

OPERAÇÃO ATUAL SINERGIAS ARAÚJO FONTES

antecipação de 
comissões para o canal 

físico

Empresas

NOVAS COMPETÊNCIAS:

ampliam o mercado endereçável...

• Dívidas estruturadas

• Assessoria em M&A, ECM e 
DCM

• ampliação do escopo de atuação com 
maior competitividade em  empresas 

do middle market

... e criam novos canais

...aumentam a família de produtos 
e serviços...

• Balcão Araújo Fontes

• Club deal

• Credit sales

R$ 873 
milhões

antecipação de 
direitos televisivos 

para clubes de futebol

R$ 336 
milhões

R$ 540 
milhões

crédito para empresas 
de médio e grande 

porte

Receita não crédito: derivativos 
para proteção de balanço, seguros 

garantia, mercado de capitais

Carteira de crédito set/21
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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

Consórcios

Veículos, imóveis e 
serviços

Cartão protegido

Seguro de perda e roubo 
do cartão

Público-alvo: mar aberto e 
consignado

Produtos de PJ Varejo

Antecipação de recebíveis 
não performados

Folha de pagamento

Meios de pagamento digitais 
(cartão não presente)

✓
Implementado 

em agosto

✓
Implementado 

em outubro

R$ 77 milhões de carteira 

no 3T21

R$ 72 milhões de originação 

em out/21
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RESULTADOS

FINANCEIROS
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LUCRO 
RECORRENTE 

R$ 50   
milhões

-41% 
(3T21x2T21)

MARGEM  
FINANCEIRA

R$ 909  
milhões

-2%          
(3T21x2T21)

CARTEIRA          
DE VAREJO

R$ 13,2 
bilhões

+5%    
(3T21x2T21)

ROAE   
RECORRENTE

5,1% a.a.

-3,7p.p. 
(3T21x2T21)

BASILEIA

14,1%
-2,4p.p.
(3T21x2T21)

Destaques 3T21
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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)

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

39,2% 37,6% 36,2% 34,6% 34,4%

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

6,1% 7,2% 6,8% 7,5% 8,4%

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

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

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

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

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21



568 614 
565 547 523 

14,1% 13,7% 11,8% 11,4% 10,8%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%
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15,0%

20,0%
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 1.000

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

NIM ajustada ao custo do crédito - R$ milhões

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

950 960 944 924 909 

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

-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

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

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.

-1,6%

3Tx2T

-0,5 p.p.

1 2

-4,4%

3Tx2T

-0,6 p.p.

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

52,3
60,3 58,5

64,3 67,9

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

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 formalizada digitalmente2

24% 36% 48%
75%

99%

2017 2018 2019 2020 9M21

Digitalizada Física

93 99 108 108
127

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Despesas de 
provisões 

operacionais 
líquidas

R$ milhões

Investimento contínuo em inovação e 
qualidade



15,7 18,0 18,3 18,4 18,9 

16,7 
19,1 19,3 19,4 19,9 

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21
Captação com o mercado Subsidiárias
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• Índice de Basileia em 14,1% 

• Patrimônio de Referência foi substancialmente 
impactado pela marcação a mercado de títulos 
públicos, afetando a Basileia em ~3 pontos percentuais

• Considerando o cenário de mercado do fechamento do 
3T21, cerca de 40% do accrual dessa marcação ocorre 
até o final de 2022 e 70% até o final de 2023

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

41% 32%

72%2

2019 2020 9M21

Payout1

JCP /lucro líquido contábil

CAPTAÇÃO E LIQUIDEZ

Evolução 
Captação 
(R$ bilhões)

CAPITAL

4,3 4,9 4,6 4,4 4,0

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Evolução 
caixa total
(R$ bilhões)

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

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

Emissão de R$ 300 milhões em Letras Financeiras 

Públicas com remuneração de CDI + 1,80% a.a., 

bottom do range estipulado.
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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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