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Banco do Brasil (BBAS3 – Compra) 

Trimestral em linha e expectativas favoráveis de crescimento e 

desempenho para 2020  

O O Banco do Brasil registrou no 4T19 um lucro líquido ajustado de R$ 4,625 bilhões (ROAE de 17,7%) com 

crescimento de 20% em relação aos R$ 3,845 bilhões do 4T18 (ROAE de 15,4%). Um bom resultado, em linha 

com o esperado, explicado principalmente por aumento da Margem Financeira Bruta e da recuperação do 

crédito com impacto direto na redução da PDD, aliado ao bom crescimento das rendas de tarifas. No 

conjunto, estes aspectos, mais que compensaram a maior evolução das despesas administrativas no 

trimestre, impactadas por gastos com a reforma do plano de saúde dos funcionários – Cassi. 

Em 2019 o lucro líquido ajustado somou R$ 17,848 bilhões (ROAE de 17,3%) com crescimento de 32% em 

relação ao lucro de R$ 13,513 bilhões de 2018 (ROAE de 13,9%), dentro do intervalo esperado (entre R$ 16,5 

bilhões e R$ 18,5 bilhões). Nesta base de comparação destaque para o crescimento da Margem Financeira 

Bruta e principalmente Líquida – reflexo da queda de PDD; aliado ao incremento das rendas de tarifas e a 

evolução das despesas administrativas bem abaixo da inflação. O BB entregou todas as linhas do guidance 

para 2019 e sinalizou com expectativas favoráveis de crescimento e desempenho para 2020. Seguimos com 

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

Principais destaques 

Margem Financeira Bruta (MFB) somou R$ 14,0 bilhões no 4T19 (+11,6% sobre o 4T18)e R$ 53,1 bilhões em 

2019 (+6,4% em 12 meses). Na comparação entre os trimestres, o forte incremento pode ser explicado pelo 

bom desempenho das operações com Tesouraria (+18,1%) e o desempenho das operações de crédito no 

segmento das pessoas físicas (+5,3%), resultado de mudança do mix e prioridade em PF e nas micro, pequenas 

e médias empresas (MPME). Ressalte-se ainda, e não menos importante, a queda de 17,5% entre o 4T18 e o 

4T19, da despesa financeira de captação, e estabilidade em 2019 ante 2018, contribuindo positivamente para 

a formação da MFB. 

As despesas administrativas (pessoal e outras administrativas) somaram R$ 8,6 bilhões no 4T19 (+8,7% em 12 

meses) e R$ 31,5 bilhões em 2019, com crescimento de 2,8% em relação a 2018, em percentual bem abaixo 

da inflação no período. O índice de eficiência em 12 meses atingiu 36,1% no 4T19, melhora de 139 bps em 

relação ao 4T18. A proposta de reforma estatutária da Cassi, aprovada pelos associados no processo de 

votação, realizado entre 18/11/2019 e 28/11/2019, trouxe impacto adicional de R$ 514 milhões nas despesas 

de pessoal no 4T19. O banco reduziu de 4.101 para 3.692 o número de agências tradicionais, elevando 

proporcionalmente as Agencias Digitais e Especializadas e o número de Postos de Atendimentos. 

Ao final de dezembro de 2019 a carteira de crédito ampliada do banco era de R$ 680,7 bilhões, com redução 

de 2,6% em doze meses, em função da mudança de mix. Destaque para o crescimento de 8,9% em PF reflexo 

do desempenho positivo do crédito consignado e pessoal; desempenho que compensou a queda de 10,9% em 

PJ sensibilizado principalmente pelo volume de amortizações no segmento de grandes empresas e a queda de 

1,0% do Rural. Ressalte-se ainda a retomada do crescimento da carteira Micro, Pequenas e Médias Empresas 

(MPME) no ano, com crescimento de 8,5% ante dez/18. O banco tem como estratégia nesse segmento o foco 

nas operações com garantias e recebíveis e duration mais curta. Nesse sentido, a linha de capital de giro 

registrou crescimento de 28,4% em base de doze meses. 

O índice de inadimplência medido pelas operações em atraso acima de 90 dias alcançou 3,3% em dez/19 

(abaixo de 3,5% em set/19). Ao desconsiderar o efeito de caso específico o índice seria de 2,5%. O índice de 
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cobertura elevou-se de 168,6% em set/19 para 196,1% em dez/19 (sendo de 252,6% se desconsiderarmos o 

efeito de caso específico).  

Meta de capital principal mínimo de 11% em janeiro de 2022 permanece. O BB possui Plano de Capital com 

visão prospectiva de três anos e considera a (i) declaração de apetite e tolerância a riscos; a (ii) estratégia 

corporativa; e (iii) o orçamento corporativo. Nesse contexto, ao final de dezembro de 2019, o índice de 

Basileia era de 18,6% e o índice de capital nível I de 13,5%, sendo 10,0% de capital principal, estável em 

relação a dez/18. Ao final de dezembro de 2019 os Ativos Totais do banco somavam R$ 1,469 trilhão, 

aumento de 3,7% em 12 meses. O patrimônio líquido era de R$ 108,6 bilhões no 4T19, alta de 6,3% em 12 

meses. 

O BB entregou todas as linhas do guidance para 2019. Para 2020, descontinuou, para efeito das projeções 

corporativas, os indicadores de Despesa Líquida de PDD, Carteira de Crédito Pessoa Física e Carteira de 

Crédito Pessoa Jurídica. Estes indicadores foram substituídos por: (1) Carteira de Crédito Negócios Varejo: 

composta pelas carteiras Pessoa Física e MPME; (2) Carteira de Crédito Atacado PJ: formada pela carteira de 

grandes empresas (com faturamento superior a R$ 200 milhões), incluindo o crédito agroindustrial. (3) PDD 

Ampliada: Composta pela despesa de PDD líquida da recuperação de crédito, descontos concedidos e 

impairment (que antes era componente da Margem Financeira Bruta e a partir do 1T20, passará a compor a 

PDD ampliada). 

Fig.1 – Expectativas para 2020 e realizado em 2019 

 

Olhando então as expectativas para 2020, com exceção da Margem Financeira Bruta, das Rendas de prestação 

de serviços, e de Despesas Administrativas, todas as demais linhas apresentam perspectivas melhores. 

Destaque para o guidance de lucro líquido ajustado, entre R$ 18,5 e R$ 20,5 bilhões, após R$ 17,8 bilhões em 

2019. 

JCP Complementar. O Conselho Diretor do Banco do Brasil S.A., reunido em 10/02/2020, aprovou a 

distribuição de R$ 1,243 bilhão (R$ 0,43577376318/ação) sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), 

relativo ao 4T19. O JCP será atualizado, pela taxa Selic, da data do balanço (31/12/2019) até a data do 

pagamento (05/03/2020). O JCP terá como base a posição acionária de 21/02/2020, sendo as ações 

negociadas “ex” a partir de 24/02/2020. O retorno complementar líquido é de 0,75%. 

Payout 2020. O Conselho de Administração aprovou para o exercício de 2020, a manutenção do intervalo de 

30% a 40% do lucro líquido a ser distribuído (payout), via juros sobre o capital próprio (JCP) e/ou dividendos. 

Quando a distribuição for via JCP, o montante calculado com base no percentual de payout fixado 

corresponde ao valor bruto, sobre o qual poderão incidir tributos, conforme legislação vigente. 
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ANEXOS 

Fig.2 – DRE com principais alocações e indicadores 
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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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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 
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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. 
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