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Banco do Brasil (BBAS3 – Compra) 

BB confirma Oferta Pública de distribuição secundária de ações  

O Banco do Brasil (BB) confirmou ontem (3) a realização da Oferta Pública de distribuição secundária 

de 132.506.737 ações ordinárias de emissão do banco (4,62% do capital total), sendo 68.506.737 

ações de titularidade do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FI-

FGTS) administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal e 64.000.000 de ações mantidas em 

tesouraria. A linha de atuação do banco permanece preservada, com a União Federal detendo o 

controle. O BB vem entregando resultados crescentes, reflexo da melhora de margem financeira, da 

redução de PDD, crescimento das rendas de tarifas, aliado ao forte controle dos custos. O foco segue 

no crescimento de suas operações e no incremento de rentabilidade. No contexto da Oferta o banco 

suspendeu temporariamente as Projeções ao Mercado (Guidance) para 2019. Seguimos com 

recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 62,00/ação. 

Destaques da Oferta 

A realização da Oferta dependerá de aprovação da CVM, bem como de condições favoráveis dos mercados de 

capitais nacional e internacional. As Ações serão distribuídas: (i) no Brasil, em mercado de balcão não 

organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400; e (ii) simultaneamente serão realizados esforços de 

colocação no exterior, em operações isentas de registro, nos termos da Rule 144 A e da Regulation S.  

Cronograma estimado da Oferta. O período de reserva compreende a data de 10 de outubro de 2019, 

inclusive, até 16 de outubro de 2019. A precificação ocorrerá em 17 de outubro e o início de negociação na B3 

em 21 de outubro de 2019. 

Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Serão considerados como 

parâmetro: (i) a cotação das ações ordinárias do banco na B3; e (ii) as indicações de interesse em função da 

qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço/ação) coletada junto a Investidores Institucionais. 

A oferta total corresponde a 12,4 dias de negociação de BBAS3 na bolsa, o que em tese, pode exercer alguma 

pressão sobre a cotação das ações, até a conclusão da operação. Tomando por base o preço de fechamento de 

ontem (3/out) de R$ 45,29/ação a Oferta Total alcança R$ 6,0 bilhões, sendo de R$ 3,1 bilhões do FI-FGTS 

administrado pela Caixa e R$ 2,9 bilhões referente às ações em tesouraria, e que, portanto, voltam para o 

caixa do banco, reforçando a sua liquidez.  

Acionistas vendedores: FI-FGTS (68,5 milhões de ações) e Tesouraria do BB (64,0 milhões de ações, 

equivalente a 82% das ações mantidas em tesouraria). Lembrando que a União Federal, em 29/ago/19, 

depositou 20.785.200 ações ordinárias do banco no Fundo Nacional de Desestatização (FND), 

exclusivamente com a finalidade de que tal participação acionária venha a ser incluída no Programa Nacional 

de Desestatização (PND), administrado pelo BNDES. Esta transferência refletiu a intenção da União de 

alienar a participação que excede ao controle acionário do BB. Desta maneira, essas ações eram pra ser 

colocadas à venda nesta Oferta, mas não houve tempo hábil. 
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A Oferta é 100% secundária, sendo mantido o capital social do banco em R$ 67,0 bilhões, representado por 

2.865.417.020 ações ordinárias. A Oferta é liderada pela Caixa junto com os coordenadores: BB 

Investimentos, Credit Suisse, Itaú BBA, JP Morgan e XP Investimentos, considerados em conjunto, existindo 

garantia firme de liquidação prestada por todos (equivalente a 132.506.737 ações), na proporção e até o 

limite individual (sendo de 10% deste total para a XP e os demais com 18% cada). 

Oferta Não Institucional. A operação terá uma fatia mínima de 10% e máxima de 30% destinada à oferta não 

institucional. No caso de colocação do percentual máximo, a divisão será de 22% para clientes de varejo - via 

fundos de investimento em ações (FIA) constituídos por BB e Caixa; e 8% para o segmento private, onde o 

investimento mínimo é de R$ 1 milhão. 

Oferta Institucional. Formada pelas ações que não tiverem sido alocadas aos Investidores da Oferta Não 

Institucional, juntamente com as demais Ações.  Os Investidores Institucionais interessados em participar da 

Oferta deverão apresentar suas intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding, 

inexistindo pedidos de reserva ou limites mínimo e máximo de investimento. 

Restrição à Venda de Ações (lock-up). O Banco se comprometeu a não emitir, oferecer, vender, contratar a 

venda, empenhar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a 

descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo período de 90 dias, quaisquer 

ações de sua emissão. 

Diluição. Ao final de junho de 2019 o patrimônio líquido do banco era de R$ 101,9 milhões e o valor 

patrimonial por ação (VPA) de R$ 36,57, sem considerar as ações em tesouraria. Com a venda de 64 milhões 

de ações a R$ 45,29/ação o VPA eleva-se a R$ 37,61/ação, e representa uma diluição imediata de R$ 

7,68/ação, para os novos investidores, no contexto da Oferta, equivalente a 17,0%.  

 

Fique de olho 

O BB publica seus resultados referentes ao 3T19 em 07 de novembro, antes da abertura do mercado. 

Estimamos um lucro líquido recorrente de R$ 4,32 bilhões e ROAE de 18,0%. Já o lucro líquido contábil será 

impactado pelo Programa de Adequação de Quadros (PAQ) e venda de ações do IRB Brasil RE. 

Programa de Adequação de Quadros (PAQ). Em 20 de agosto o BB confirmou a adesão de 2.367 funcionários 

ao PAQ com um impacto estimado de R$ 260 milhões nas despesas e economia anual de R$ 490 milhões a 

partir de 2020. 

Alienação da participação no IRB. A venda da participação indireta do banco no capital do IRB-Brasil RE, via 

BB Seguridade Participações S.A., impactará positivamente o resultado do 3T19 no valor líquido aproximado 

de R$ 1,6 bilhão. 

Memorando não vinculante com UBS para parceria. O Banco do Brasil firmou em 23/setembro, um 

Memorando de Entendimentos de caráter não vinculante com o UBS A.G. com vistas ao estabelecimento de 

parceria estratégica para atuação em atividades de banco de investimentos e de corretora de valores no 

segmento institucional no Brasil e em determinados países da América do Sul (Argentina, Chile, Paraguai, 

Peru e Uruguai). A intenção é que o UBS seja acionista majoritário (50,01%) da parceria, que seria 

estabelecida pela contribuição de ativos do BB e do UBS, de acordo com os termos e condições definitivos a 

serem estabelecidos em Acordo de Associação, ainda em discussão.  
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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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