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COMUNICADO AO MERCADO
ELEVAÇÃO DO RATING DE CRÉDITO DE EMISSOR DE LONGO PRAZO
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (B3: BMEB3; BMEB4) (“Banco”), em
atendimento à Instrução CVM n 358/2002 e conforme as melhores práticas de governança
corporativa, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a agência de
classificação de risco S&P Global Ratings (“S&P”) alterou o rating de crédito de emissor de
longo prazo na Escala Nacional Brasil atribuído ao Banco para “brA”. Dessa forma, o rating
apresentou uma elevação de dois níveis, sendo que o rating previamente atribuído ao Banco
era de “brBBB+”
De acordo com o relatório da S&P, “a revisão do seu modelo de negócios visando
reduzir o risco de crédito e focar a concessão de empréstimos consignados a pensionistas
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a pessoas de 50 anos ou mais possibilitou
ao BMB estabilizar receitas e margens. Elevados investimentos em tecnologia e inovação,
ampliação de seus canais de atendimento, lançamento de assistentes virtuais e
aprimoramento dos apps também contribuíram para a melhor performance do banco. Além
disso, o BMB melhorou o perfil de risco de seu portfólio, diminuindo as perdas de crédito e
reduzindo expressivamente os empréstimos problemáticos (NPLs - nonperforming loans)”.
A S&P ainda acrescenta que “os fatores de crédito do banco devem permanecer
inalterados nos próximos 12 meses. Esperamos que o banco continue melhorando
gradualmente seu perfil financeiro sem piora na qualidade de ativos. Acreditamos que o
BMB deverá manter índices adequados de liquidez e capital regulatório confortavelmente
acima do mínimo exigido”.
O relatório completo encontra-se disponível nos websites da S&P e de relações com
investidores do próprio Banco (http://mb.b.br/ri)
Belo Horizonte/MG, 14 de setembro de 2021.
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