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Banco do Brasil (BBAS3 – Compra) 

Trimestral em linha com melhora de rentabilidade para 2018 

O BB registrou no 2T18 um lucro líquido de R$ 3,1 bilhões, com crescimento de 

19,7% em relação ao 2T17 (R$ 2,6 bilhões). Em base ajustada, que exclui eventos 

extraordinários, o lucro líquido cresceu 22,3% para R$ 3,2 bilhões, impactado 

positivamente pelo incremento da margem financeira líquida – por redução de 

32% das despesas de PDD, com as despesas administrativas evoluindo abaixo da 

inflação, aliado ao aumento de 5,7% das rendas de tarifas. 

Um bom resultado trimestral, em linha com o esperado, com crescimento do 

ROAE ajustado anualizado, de 12,8% no 2T17 para 13,8% no 2T18, e tendência 

de melhora para os próximos trimestres.  

No acumulado do 1S18 o lucro líquido ajustado cresceu 21,3% para R$ 6,3 

bilhões com ROAE de 13,3% (+0,9pp), com destaque para o crescimento da 

Margem Financeira Líquida potencializada pela forte redução da PDD, aliado a 

menor evolução das despesas administrativas e incremento das Receitas de 

Tarifas. Temos recomendação de compra para BBAS3 com preço justo de R$ 

52,00/ação, correspondente a um potencial de alta de 54,8%.  

 

Destaques do 2T18 e do 1º semestre de 2018 

Margem Financeira Bruta (MFB) melhora em base trimestral, mas registra queda em 

12 meses e no acumulado do semestre, sensibilizada pelo baixo crescimento da 

carteira de crédito. A MFB registrou queda de 4,7% em base de 12 meses para R$ 12,6 bilhões 

no 2T18, reflexo de menores receitas com operações de crédito e resultado de tesouraria em 

linha. No semestre a MFB caiu 8,1% para R$ 24,8 bilhões. 

As Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) permanecem em 

trajetória de queda, motivando a redução do guidance. As Despesas de PDD (líquidas de 
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recuperação de crédito) caíram 31,9% no 2T18 em relação a igual trimestre do ano anterior para 

R$ 3,6 bilhões, resultando numa Margem Financeira Líquida de R$ 9,0 bilhões (+13,4%) e 

acumulando R$ 16,7 bilhões no 1S18 (+6,5%). Este decréscimo de PDD aliado ao crescimento das 

receitas de serviços, e despesas administrativas contidas, explicam boa parte do incremento do 

lucro líquido, tanto no trimestre quanto no semestre.  

O bom resultado das rendas de tarifas está ligado diretamente ao desempenho dos 

negócios, a maior quantidade de dias úteis, e aos efeitos sazonais do trimestre. As 

Rendas de Tarifas cresceram 5,7% no 2T18, em base de 12 meses, somando R$ 6,8 bilhões e 

permanecem contribuindo positivamente para a construção do lucro líquido do Banco do Brasil.  

De acordo com o BB, “o desempenho positivo das rendas de tarifas no 1S18 (+5,5%) foi 

influenciado principalmente pelo aumento na receita de pacote de serviços, que representam 

83,5% da linha conta corrente, e são reajustados periodicamente”. Destaque também “para as 

tarifas relacionadas à administração de fundos, reflexo da elevação dos recursos administrados 

que passaram de R$ 816,4 bilhões em junho/17 para R$ 919,5 bilhões em junho/18, alta de 

12,6% em 12 meses”. Já as Despesas Administrativas (Pessoal e Outras Administrativas) mantidas 

sobre controle, cresceram 2,6% no 2T18 ante o 2T17 (com alta de 1,2% no 1S18).   

 

O Índice de Eficiência (IE) permaneceu estável em 12 meses. O IE passou de 38,5% no 

1T18 para 38,9% no 2T18, estável em base de 12 meses, demonstrando o bom controle das 

despesas. O spread global caiu no contexto da menor margem financeira entre os trimestres. Em 

base trimestral houve recuperação de 0,2pp do spread sensibilizado pela melhora da Margem 

Financeira Bruta, nesta base de comparação.  

A carteira de crédito, em queda no semestre, refletiu as operações com Pessoas 

Jurídicas, parcialmente compensadas pelo crescimento no segmento rural e nas 

operações com as famílias. Ao final de junho de 2018 a carteira de crédito ampliada do BB 

somava R$ 685,5 bilhões, com alta de 1,5% em base trimestral e redução de 1,5% em base anual.  

A carteira de crédito ampliada PJ ficou estável em relação ao trimestre anterior, com destaque 

para o crescimento nas operações de capital de giro, parcialmente compensado pelas quedas nas 

linhas de investimentos e crédito imobiliário. A carteira PF orgânica cresceu 4,1% em 12 meses, 

reflexo do desempenho positivo em crédito consignado, do financiamento imobiliário e cartão de 

crédito. A carteira rural apresentou desempenho positivo de 5,1% na comparação anual, com 
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destaque para a carteira de Comercialização Agropecuária, FCO Rural e Investimento 

Agropecuário, que compensou a queda no agroindustrial. 

A taxa de inadimplência para as operações vencidas acima de 90 dias, caiu de 3,65% 

em março de 2018 para 3,34% em junho de 2018 e encontra-se acima dos 3,10% do 

SFN. A tendência é de queda, e segundo o BB “se um caso específico fosse desconsiderado, este 

indicador seria de 2,92%, retornando a patamares próximos à série histórica”.  

Importante ressaltar que o banco mantém cobertura compatível com o perfil de risco de sua 

carteira. O índice apresentou relevante evolução, de 153,6% em mar/18 para 166,2% em 

junho/18 (sendo 184,9% em Agro, 175,8% em PF e 151,5% em PJ), fruto do menor saldo em 

inadimplência no período. Destaque para o crescimento da cobertura nas carteiras PJ e Agro, 

fruto da redução da inadimplência nesses segmentos. Caso um caso específico fosse 

desconsiderado, a cobertura PJ seria de 197,9%. 

Basileia. Em junho de 2018 a Basileia do BB era de 18,55%, sendo de 9,61% o índice de capital 

principal, para um Patrimônio Líquido de R$ 102,6 bilhões. O BB possui Plano de Capital com 

visão prospectiva de três anos, onde incorpora os efeitos regulatórios futuros e colchões 

prudenciais, em linha com sua estratégia corporativa. 

O foco está na geração orgânica de capital e crescimento do crédito em linhas mais atrativas sob 

o critério retorno versus risco e em participações estratégicas no core business do Banco. Um dos 

objetivos é o de manter o capital principal acima de 9,5% até janeiro de 2019, e de pelo menos 

11,0% até janeiro de 2022. 

 

Guidance de PDD foi revisto para baixo e segue contribuindo positivamente para a 

construção do lucro líquido. Com base nesse resultado o BB conseguiu entregar a maioria das 

linhas do seu guidance neste 1S18 à exceção (i) do crescimento da Carteira de Crédito Ampliada 

orgânica interna (-1,0%) abaixo do intervalo entre 1% e 4%, explicado pelo pior desempenho do 

segmento PJ (com queda de 7% no semestre); e da (ii) Margem Financeira Bruta, com queda de 

8,1% no 1S18, permanecendo fora do intervalo de -5% a 0%. O BB revisou o guidance de Despesa 

de PDD de R$ 16,0 a R$ 19,0 bilhões para o intervalo entre R$ 14,0 e R$ 16,0 milhões, após R$ 7,8 

bilhões no semestre o que é significativamente positivo. 
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Distribuição de proventos em base trimestral. Ainda com base no resultado do 2T18 o 

Conselho de Administração aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) de R$ 

742,9 milhões, que serão atualizados desde a data do balanço (31/jun/18) até a data do 

pagamento (31/ago/18). O JCP terá como base a posição acionária de 21/08/2018, sendo as 

ações negociadas “ex” a partir de 22/08/2018. Com base no valor atualizado do JCP de R$ 

0,2686/ação (até 9/agosto) o retorno líquido é de 0,7%. 

Precificação: A partir do resultado do 1S18 e com perspectivas crescentes de lucratividade e 

retorno, atualizamos nossas premissas macroeconômicas, o custo de capital (12% a.a.) e 

crescimento na perpetuidade (3%). Nesse contexto seguimos com preço justo de R$ 52,00/ação. 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  

mmariante@plannercorretora.com.br  

 

Luiz Francisco Caetano, CNPI  

lcaetano@plannercorretora.com.br  

 

Victor Luiz de Figueiredo Martins 

vmartins@plannercorretora.com.br 

 

Ricardo Tadeu Martins, CNPI 

rmartins@planner.com.br 

 

 

  

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 
referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 
relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 
nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 
Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 
expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua 
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 
mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

 


