
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco do Brasil – Ano de 2022 

No ano de 2022, o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil (BB) foi de R$ 31,8 bilhões, crescimento de 51,3% na 
comparação com 2021. Segundo o banco, o resultado do 4º trimestre foi impactado negativamente pela contabilização de 
evento subsequente que gerou a constituição de provisão de R$ 788 milhões para empresa do segmento large corporate 
que entrou com pedido de recuperação judicial em janeiro de 2023, correspondente a 50% da exposição ao ativo. Por 
outro lado, os crescimentos da margem financeira bruta (+23,8%), das receitas de prestação de serviços (+10,2%) e do 
resultado de participação em controladas, coligadas e joint-ventures (+69,1%) contribuíram positivamente para o 
expressivo crescimento no ano. O retorno sobre o patrimônio líquido (RPSL) ajustado anualizado aumentou 5,8 pontos 
percentuais (p.p.) em doze meses, chegando em 20,6%. Desconsiderando o evento subsequente, o Lucro Líquido Ajustado 
de 2022 teria sido de R$ 32,2 bilhões. O fato mencionado, provavelmente, refere-se ao caso das Lojas Americanas que, em 
janeiro, informou ao mercado fato relevante sobre a detecção de inconsistências contábeis em demonstrações financeiras 
de exercícios anteriores estimadas em cerca de R$ 20 bilhões. 

A carteira de crédito ampliada do BB cresceu 14,8% em 12 meses, totalizando R$ 1,004 trilhão. A carteira Pessoa 
Física aumentou 9,0% em 12 meses, totalizando R$ 289,6 bilhões, influenciada pelo desempenho no crédito consignado 
(+7,8%) e nas operações com cartão de crédito (+14,5%). A carteira Pessoa Jurídica registrou crescimento de 12,8% em 
relação a dezembro de 2021, totalizando R$ 358,5 bilhões. Destaque para o crescimento da carteira de grandes empresas 
(+15,7%) e de MPME (+21,2%). No Agronegócio, a carteira cresceu 24,9%, na mesma comparação, totalizando R$ 309,7 
bilhões. Destaque para o custeio agropecuário (+46,5%), para a linha de investimento (+54,6%) e para o crédito 
agroindustrial (109,1%). As despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) cresceram 31,7%, 
totalizando R$ 23,547 bilhões em 2022. O índice de inadimplência para atrasos superiores a 90 dias foi de 2,51%, aumento 
de 0,76 p.p. em doze meses, se mantendo inferior à inadimplência do Sistema Financeiro Nacional (3,00%). 

As receitas com prestação de serviços e tarifas bancárias aumentaram 10,2% em um ano, alcançando R$ 32,33 
bilhões. As despesas com pessoal, incluindo o pagamento da PLR, totalizaram R$ 25,54 bilhões, aumento de 8,5% na 
mesma comparação, refletindo o reajuste salarial de 8,0% concedido aos bancários em convenção coletiva de trabalho em 
setembro de 2022. Assim, a cobertura das despesas de pessoal pelas receitas secundárias do banco aumentou para 
126,6% no 4º trimestre de 2022 (+2,0 p.p. em 12 meses). 

Ao final do ano, o BB contava com 85.953 funcionários, com abertura de 1.356 postos de trabalho em 12 meses, com 
a convocação de candidatos aprovados no concurso público realizado no fim de 2021. No período, o número de agências 
tradicionais se reduziu em 8 unidades, totalizando 3.172 e abertura de 12 agências digitais e especializadas, totalizando 
811. O total de clientes (correntistas, poupadores e beneficiários do INSS) cresceu 3,6 milhões, alcançando 81,91 milhões. 

(em R$ milhões) 

Itens 2022 2021 Variação (%) 

Ativos Totais 2.028.958  1.932.533  5,0% 

Carteira de Crédito Ampliada 1.004.607  874.906  14,8% 

Patrimônio Líquido 163.588  144.857  12,9% 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RPSL) ajustado 20,6% 14,8% 5,8 p.p. 

Lucro Líquido Ajustado 31.815  21.021  51,3% 

Receita com as Operações de Crédito 121.010  86.960  39,2% 

Despesas da Intermediação Financeira (com Captação) -159.851  -68.152  134,5% 

Despesas de PCLD -23.547  -17.884  31,7% 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 57.669  46.368  24,4% 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 32.333  29.343  10,2% 

Despesa de Pessoal + PLR   -25.539  -23.541  8,5% 

Cobertura (RPS/DP) 126,6% 124,6% 2,0 p.p. 

Resultado antes dos Tributos e Participações 46.994  28.293  66,1% 

Imposto de Renda e Contribuições -9.383  -4.441  111,3% 

Taxa de Inadimplência (90 dias) 2,51% 1,75% 0,76 p.p. 

Índice de Basileia 16,65% 17,76% -1,11 p.p. 

Agências Tradicionais 3.172  3.180  -8  

Agências Digitais e Especializadas 811  799  12  

Postos de Atendimento Bancário 1.616  1.704  -88  

Número de Clientes (mil) 81.910  78.329  3.582  

Número de Empregados 85.953  84.597  1.356  

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco do Brasil (4º trimestre de 2022). 
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