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Banco do Brasil (BBAS3 – Compra) 

Redução de Preço Justo  

O Banco do Brasil vem entregando resultados crescentes, com foco no crescimento de suas 

operações e no incremento de rentabilidade. Sua estratégia corporativa permanece focada na 

experiência do cliente, concentrada no core business e nos negócios com sinergia, na otimização de 

capital e no rigoroso controle das despesas. Ressaltem-se ainda os investimentos no Banco Digital e 

na ampliação e rejuvenescimento da sua base de clientes.  

O cenário macroeconômico se mostra incerto, com importante queda no 2T20 e retomada gradual a 

partir do 3º trimestre, dependendo da duração da paralisação e do isolamento social, que vão nortear 

a recuperação da economia. Vemos o banco preparado para o enfrentamento da crise, com destaque 

para sua governança e a adequada gestão dos riscos de crédito e de liquidez, que foi beneficiada pelas 

medidas adotadas pelo Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. 

Nesse contexto, esperamos a manutenção das condições e dos padrões de crédito e de inadimplência 

do banco no 1T20. A dinâmica de crédito a partir deste 2T20 se mostra diferente, com maior 

demanda das Grandes Companhias por reforço de liquidez. O padrão de crédito e a disciplina de 

capital permanecem. A linha especial de liquidez (85% do BNDES e 15% dos bancos) para as micro, 

pequenas e médias empresas ainda não está toda operacional, mas está sendo implementada. 

Especial atenção com o Agronegócio que representa 1/3 da carteira do banco à luz das demandas do 

setor neste momento de crise. Realizamos um ajuste em nossas projeções com aumento no custo de 

capital (ke) para 12,5%, manutenção de 3,0% na perpetuidade e payout de 25% este ano. Reduzimos o 

Preço Justo de R$ 62,00/ação para R$ 47,00/ação e seguimos com recomendação de COMPRA. 

Destaques 

Manutenção da inadimplência e das condições de crédito no 1º trimestre de 2020. Esse é o cenário 

reportado pela administração do BB, lembrando que ao final do 4T19 o índice de inadimplência era de 

3,3% com um índice de cobertura de 196% da carteira de crédito ampliada, equivalente a R$ 681 

bilhões. No ano passado essa carteira registrou queda de 3% por mudança de mix. Destaque para o 

crescimento de 9% em PF pelo desempenho positivo do crédito consignado e pessoal, que compensou a 

queda de 11% em PJ sensibilizado principalmente pelo volume de amortizações no segmento de 

grandes empresas e a queda de 1,0% do Rural. A carteira de Micro, Pequenas e Médias Empresas 

(MPME) cresceu 8% em 2019 com foco nas operações com garantias e recebíveis e duration mais curta.  

Para este 2º trimestre a dinâmica do crédito se mostra diferente, com maior demanda das Large 

Corporates por reforço de liquidez, maior demanda e com prazos mais curtos. Nesse sentido, com a 

redução das operações de capitais, as Grandes Empresas retomaram maior protagonismo do cenário 

atual de crédito. A linha especial de liquidez (85% do BNDES e 15% dos bancos) para as micro, pequenas 

e médias empresas ainda não está toda operacional, mas está sendo implementada. Especial atenção 

com o Agronegócio que representa 1/3 da carteira do banco à luz das demandas do setor neste 

momento de crise, e para as operações com as famílias, após mudança de mix da carteira ao longo do 

ano passado. 

O guidance de crescimento para 2020 não foi alterado, mas teremos uma visão mais clara a partir do 

resultado do 1T20 a ser publicado em 07 de maio. Após ter cumprido todas as estimativas em 2019 o 

BB descontinuou, para efeito das projeções de 2020, 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 
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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). 

Disciplina de Capita permanece bem como a meta de capital principal mínimo de 11% em janeiro de 

2022. 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 à dez/18.  

Com base nas condições atuais resultado do isolamento social e dos desdobramentos da pandemia 

global do coronavirus, o BB tomou algumas decisões, que seguem sumarizadas. 

 Redução do payout. O Banco do Brasil decidiu limitar os dividendos aos acionistas ao mínimo 

obrigatório previsto no estatuto social, de 25% do lucro líquido ajustado. A resolução segue 

medida anunciada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para manter a liquidez do 

sistema financeiro durante a crise provocada pela pandemia de coronavírus. De acordo com o 

banco “a medida não implica na redução ou suspensão dos juros dos títulos de dívida emitidos 

pela instituição e que podem ser incluídos no Nível I de capital”. A partir de 2021 em diante, 

estimamos uma distribuição de dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio (JCP) de 35%. 

 AGOE foi postergada. O Conselho de Administração do BB, em decorrência da pandemia 

global de Covid-19 decidiu pelo cancelamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

(AGOE) anteriormente agendada para 30.04.2020 e decidiu por sua realização em 

30.07.2020. 

 Cancelamento do IPO do BV. O BB solicitou o cancelamento dos pedidos de registro de 

companhia aberta do Banco Votorantim S.A. (“Banco BV”) e da oferta pública de distribuição 

primária e secundária de seus certificados de depósito de ações (“Units”), consideradas as 

atuais condições de mercado. Esperamos que o Oferta possa ser retomada a partir de 2021. 

Precificação. Neste cenário macroeconômico mais adverso, em nosso modelo, fizemos uma redução do 

resultado do banco no 2T20, por conta da queda do crédito, das receitas, maiores despesas com PDD e 

o potencial incremento de inadimplência. Realizamos um ajuste em nossas projeções com aumento 

proporcional no custo de capital (ke) para 12,5%, manutenção de 3,0% de crescimento na perpetuidade 

e reduzimos o payout para 25% este ano. A partir de 2021 em diante, estimamos uma distribuição de 

dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio (JCP) de 35%. No horizonte de projeção de 5 anos e 

perpetuidade a partir do 6º ano, o ROAE médio deste período, recuou de 16,2% (projeção anterior) para 

14,4% (projeção atual). O Preço Justo de R$ 47,00/ação representa um múltiplo de 1,3x o seu valor 

patrimonial (base dez/19). 

Vemos o banco preparado para o enfrentamento da crise, com destaque para sua governança e a 

adequada gestão dos riscos de crédito e de liquidez – beneficiada pelas medidas adotadas pelo Banco 

Central e o Conselho Monetário Nacional. Reiteramos que o BB pode apresentar um desempenho 

contracíclico após queda de 3% do crédito no ano passado, retomando o espaço deixado para os bancos 

privados, mas pautado por critérios técnicos, spreads e rentabilidade adequada. 
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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 dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatór io 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. 
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