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COMUNICADO AO MERCADO
O Banco do Brasil S.A. (BB) recebeu o Ofício 1.050/2019-SLS, de 29/11/2019, da B3 – Brasil,
Bolsa, Balcão com o seguinte teor:
“29 de novembro de 2019
1.050/2019-SLS
Banco do Brasil S.A.
At. Sr. Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 29/11/2019, sob o título “BB
prevê ‘ligeira alta’ do crédito em 2020”, consta, entre outras informações, que, para
2020, o Banco do Brasil:
1.
Espera que o lucro líquido avance 10%, com as receitas e as despesas
crescendo em linha com a inflação;
2. Prevê redução em torno de 10% das despesas com provisão.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 9hs de 02/12/2019,
com a sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas
importantes.”
2.
Inicialmente, informamos que foi protocolizado em 01/12/2019, sob o número de registro
000478.0020380/2019, via CVM Protocolo Digital, pedido de dilação de prazo em mais um dia
útil para expedição da resposta ao ofício em epígrafe, face a necessidade de consulta às
diretorias internas envolvidas, assim como a checagem da matéria e fontes.
3.
O BB esclarece que a reportagem deixou de citar as ressalvas e alertas efetuados pelo
Vice-Presidente Carlos Hamilton, no sentido de que suas explanações consistiram em um “best
guess”, com base no que lhe parecia razoável em termos de números para 2020.
4.
Sobre o tema Lucro Líquido Ajustado, a reportagem deixou de informar importante
destaque feito pelo Vice-Presidente Carlos Hamilton de que não se tratava de uma projeção,
afirmando ainda que o Guidance para o ano de 2020 seria anunciado em fevereiro/2020.

Relações com Investidores / Investor Relations
www.bb.com.br/ri
ri@bb.com.br
+55 11 4298-8000

Companhia Aberta
CNPJ 00.000.000/0001-91
NIRE: 5330000063-8

5.
Relativamente ao tema despesas com provisão, mais uma vez a reportagem deixou de
noticiar o trecho em que o Vice-Presidente Carlos Hamilton contextualiza o quanto ponderando
como sendo uma hipótese razoável para o momento, considerando as informações disponíveis.
6.
Ressaltamos que o interior teor da apresentação realizada pelo Vice-Presidente Carlos
Hamilton encontra-se disponível no sítio eletrônico de Relacionamento com Investidores da
Companhia, podendo ser acessado através do link: www.bb.com.br/ri.
7.

Fatos adicionais, julgados importantes, serão prontamente divulgados ao mercado.

Brasília (DF), 02 de dezembro de 2019.

Daniel Alves Maria
Gerente Geral de Relações com Investidores
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