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Perspectivas favoráveis com melhor dinâmica do crédito 

O banco registrou no 4T18 um lucro líquido recorrente de R$ 6,5 bilhões (ROAE de 21,8%) com 

crescimento de 3,2% em relação aos R$ 6,3 bilhões do 4T17 (ROAE de 21,9%). Um resultado 

trimestral 3% abaixo de R$ 6,7 bilhões que estimávamos, explicado (i) por maior custo do crédito 

no trimestre (em função do aumento de impairment de títulos privados de Atacado no Brasil); 

aliado (ii) ao incremento das despesas não decorrentes de juros e das despesas tributárias. Do 

lado positivo, o crescimento das receitas de serviços, principalmente em função das receitas de 

banco de investimento, de administração de fundos e de cartões de crédito. 

No acumulado do ano o lucro recorrente cresceu 3,4% para R$ 25,7 bilhões (ROAE de 21,9%), 

com destaque para (i) o crescimento das receitas de serviços; (ii) a redução do custo do crédito, 

notadamente de PDD e (iii) para a Margem Financeira com clientes que compensou a queda da 

Margem com o mercado. Com base nas perspectivas contidas no guidance do banco, com melhor 

dinâmica do crédito, elevamos o preço justo de R$ 39,33/ação para R$ 43,00/ação, e seguimos 

com recomendação de COMPRA. 

• A carteira de crédito expandida permaneceu estável no trimestre e cresceu 6,1% em 12 

meses, dentro do guidance (entre 3,0% e 7,0%) somando R$ 636,9 bilhões. Destaque para 

o incremento de 10,3% em PF e +14,4% nas Micro/PME por aumento da demanda dos 

clientes. A redução de 4,7% nas Grandes Empresas refletiu a redução da demanda por 

crédito de longo prazo que migrou para o mercado de capitais, somado ao impacto 

negativo da variação cambial no período. 

• A inadimplência da carteira, em base trimestral, permaneceu em 2,9% (sendo de 3,5% no 

Brasil e 1,4% na América Latina) e permanece controlada, constituindo um fator positivo 

para a potencial alavancagem do banco. No Brasil, embora provisionadas, as operações 

com grandes empresas se elevaram pela migração das parcelas em atraso entre 15 e 90 

dias no trimestre anterior, para o patamar acima de 90 dias. 

• O Retorno sobre o patrimônio líquido médio recorrente (ROAE) subiu de 21,3% no 3T18 

para 21,8% no 4T18 sendo esperado melhora nesse indicador para os próximos 

trimestres. No ano o ROAE permaneceu estável (21,9% em 2018 ante 21,8% em 2017). 

• As Receitas de Serviços e o Resultado de Seguros cresceram 5,5% em 2018, no piso do 

guidance. As Despesas Administrativas/Pessoal cresceram 5,0% no ano passado, acima do 

esperado. No entanto, as despesas no Brasil (ex-Citibank) aumentaram 0,7% em 

comparação com o ano anterior, abaixo da inflação acumulada no período. 

• Ao final de dezembro de 2018 a Basileia do banco era de 18,0% sendo de 13,5% de capital 

nível I, para um patrimônio líquido de R$ 131,8 bilhões. Este crescimento em relação a 

16,9% de set/18 está relacionado principalmente ao crescimento do lucro líquido. 
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Projeções para 2019. Para este ano o banco deve entregar resultados crescentes, norteado pelas 

estimativas previstas em seu guidance, com uma melhor dinâmica de crescimento das operações 

de crédito, incremento de margem com clientes, crescimento das receitas de serviços, que 

devem compensar o natural aumento do custo do crédito (PDD) em linha com o comportamento 

do crédito, e o comportamento das despesas não decorrentes de juros, também na mesma 

direção de uma melhor atividade e crescimento das operações. 

 

• O “banco está aberto para negócios” o que explica as projeções decrescimento da 

carteira de crédito e o proporcional aumento da margem com clientes. A originação de 

crédito permanece forte, acima de 17% nas principais linhas, no Brasil. Já a margem 

financeira com o mercado deve vir em linha com o ano anterior. O cenário de aprovação 

das reformas está contemplado nos números apresentados. 

• As Receitas de Serviços/Resultados de Seguros mostram um crescimento levemente 

abaixo do que o ano passado, de 4,5% no ponto médio do guidance. O Custo de Crédito 

se mostra maior que os R$ 14,4 bilhões de PDD em 2018 e deve fechar este ano entre R$ 

14,5 bilhões e R$ 17,5 bilhões, devido ao crescimento esperado das operações de 

crédito. De acordo com as estimativas do banco, as Despesas não Decorrentes de Juros 

devem crescer acima da inflação em 2019. Já a alíquota efetiva de IR/CS se reduz. 

• Tomando por base o ponto médio das projeções para 2019, esperamos um 

crescimento do lucro entre 7% e 10% para este ano. 

• Distribuição de proventos. O Conselho de Administração do banco, reunido em 

04/fevereiro/19 aprovou o pagamento, em 07.03.2019, dos seguintes proventos aos 

acionistas, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 

21.02.2019: (i) dividendos de R$ 1,0507/ação e (ii) juros sobre o capital próprio (JCP) no 

valor de R$ 0,7494/ação. O retorno líquido esperado é de 4,4%. O payout líquido para 

2018 equivale a 87,2% e eleva-se a 89,2% considerando as recompras de ações. 
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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. 
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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:  
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mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

 


