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Banco do Brasil (BBAS3 – Compra) 

Reiteramos nossa visão construtiva e o preço justo  

A estratégia corporativa do Banco do Brasil permanece focada nos negócios com sinergia, na 

otimização de capital, no controle das despesas e nos investimentos no Banco Digital. Destaque para 

sua governança e a adequada gestão dos riscos de crédito e de liquidez. Revisitamos o modelo do 

banco, incorporando os resultados do 1º semestre e readequando nossas projeções de lucro e 

retorno. Mantivemos o custo de capital em 12,5% e o crescimento de 3,0% na perpetuidade. 

Reiteramos nossa visão construtiva, o Preço Justo de R$ 47,00/ação e a recomendação de COMPRA. 

Destaques 

O BB reporta o resultado do 3T20 no próximo dia 5 de novembro, antes da abertura do mercado. Estimamos 

um lucro líquido ajustado de R$ 3,5 bilhões, com ROAE de 12,3%, que se compara ao lucro ajustado de R$ 3,3 

bilhões do 2T20 (ROAE de 11,9%). No 1S20 o banco registrou um lucro líquido ajustado de R$ 6,7 bilhões 

(ROAE de 12,2%), com queda de 23% em relação ao 1S19, explicado principalmente pelo aumento do custo do 

crédito. Excluídas as provisões, o banco mostra crescimento no seu resultado estrutural, com destaque para o 

incremento de margem financeira bruta e redução do custo de captação.  

A inadimplência caiu em todos os segmentos (PF, PJ e no Agro) refletindo o movimento de prorrogação de 

parte da carteira (R$ 71,8 bilhões base jun/20 equivalente a 11,6% da carteira total) e a antecipação das 

provisões, o que gerou o crescimento na cobertura dos créditos. Adicionalmente, houve impacto de operações 

baixadas para perdas, em linha com o movimento de constituição de provisões prudenciais. O BB sinalizou a 

continuidade do conservadorismo e que, provisões adicionais, caso necessário, serão feitas. Nossa 

expectativa é de um volume de provisões no 2S20 menor do que a realizada no 1S20. 

Retomada das antecipações intermediárias de Juros sobre Capital Próprio (JCP), respeitando o dividendo 

mínimo e obrigatório, de 25% do lucro líquido ajustado. Nesse contexto, aprovou a distribuição de R$ 

0,1029/ação na forma de JCP referente ao 3T20. Os juros foram pagos em 30/09/2020 com base na posição 

acionária de 11/09/2020, com retorno líquido de 0,3%. De 2021 em diante, estimamos uma distribuição de 

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

Disciplina de Capital permanece tendo a meta de capital principal mínimo de 11% até janeiro de 2022. O BB 

possui Plano de Capital com visão prospectiva de três anos e considera a declaração de apetite, tolerância a 

riscos, a estratégia e o seu orçamento corporativo. Ao final de junho de 2020, o Índice de Basileia era de 18,7% 

sendo de 10,56% o índice de Capital Principal.  

 O BB exerceu a opção de recompra total do título de dívida perpétuo emitido em 2009 (Banbra 

8,5%), vigente sob as regras de Basileia II, por 100% do valor de face, acrescido dos juros acruados e 

não pagos até 20/10/20. A operação de recompra será realizada com recursos provenientes do 

caixa do banco e não trará impactos relevantes para os níveis de liquidez e de capital. 

Encerrada a parceria com a Caixa e expansão da “Rede Mais BB”. O BB comunicou em 15 de outubro que a 

parceria com a Caixa Econômica Federal para utilização das lotéricas e TAA´s compartilhados será encerrada 

a partir de 18.11.2020. Em contrapartida, aprovou a ampliação de sua rede de correspondentes (Rede Mais 

BB) nos municípios que atualmente contam exclusivamente com aqueles canais de atendimento. A “Rede Mais 

BB” disponibiliza portfólio de serviços para os clientes do Banco do Brasil, dentre eles o recebimento de 

boletos, saldos e extratos; convênios e tributos; depósitos; pagamento de Benefícios do INSS, além dos saques 

de conta corrente e poupança.   
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estão localizados na última página 

deste relatório. 
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Parceria do BB-BI com o UBS. O BB-Banco de Investimento S.A. (BB-BI), subsidiária integral do Banco do 

Brasil S.A. (BB) e o UBS A.G. (UBS), formalizaram em 30 de setembro de 2020, os documentos definitivos que 

estabelecem o início da parceria estratégica para atuação em atividades de banco de investimento e de 

corretora de valores mobiliários no segmento institucional no Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru e 

Uruguai. 

De acordo com o banco “a parceria estratégica consolida-se em uma nova companhia e suas controladas, 

iniciando suas operações como uma plataforma de banco de investimentos completa, combinando a rede de 

relacionamentos do BB no Brasil e sua forte capacidade de distribuição para pessoas físicas, com a expertise e 

capacidade de distribuição global do UBS”. Esta parceria está alinhada à estratégia corporativa do BB de 

criação de valor para os acionistas.  

O capital social total da companhia está dividido na proporção de 50,01% para o UBS e 49,99% para o BB-BI.  

 O BB, por meio do BB-BI, integralizou o direito de acesso aos clientes corporativos para prospecção 

e originação de negócios típicos de banco de investimento. 

 O UBS aportou sua plataforma operacional de banco de investimento na região e corretora de 

títulos e valores mobiliários no segmento institucional no País.   

 A governança e a gestão da nova companhia estão amparadas em um Acordo de Acionistas e um 

Acordo Operacional. 

 Cada acionista indicará três membros para o Conselho de Administração, sendo o Presidente 

apontado pelo BB e o Vice-Presidente pelo UBS. A diretoria executiva também será formada por 

profissionais das duas casas e o UBS indicará o Diretor Presidente da companhia. 

Cessão de carteira de crédito em perdas a FIDC-NP. O BB realizou em 1º de julho, cessão de carteira de 

créditos, majoritariamente em perdas, ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizado e 

Exclusivo (FIDC-NP), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.  

A carteira cedida possui valor contábil de R$ 2,9 bilhões e o impacto financeiro da transação será de R$ 371 

milhões, antes dos impostos, contabilizados no resultado do 3T20. Esta operação é o piloto de um modelo de 

negócios recorrente que o BB está desenvolvendo para dinamizar a gestão do portfólio de crédito. É a 

primeira vez que o banco realiza cessão de carteira cujo cessionário não pertence ao seu Conglomerado.  

Precificação. Revisitamos o modelo do banco, incorporando os resultados do 1º semestre e readequando 

nossas projeções de lucro e retorno. Mantivemos o custo de capital (ke) em 12,5% e o crescimento de 3,0% na 

perpetuidade. Consideramos um payout de 25% este ano e, 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 14,4% (projeção anterior) 

para 13,4% (projeção atual). Reiteramos nossa visão construtiva e o Preço Justo de R$ 47,00/ação – que 

representa um múltiplo de 1,2x o seu valor patrimonial (base jun/20). 

O BB tem se mostrado preparado para o enfrentamento da crise, com destaque para sua governança e 

adequada gestão dos riscos de crédito e de liquidez. Após queda de 3% do crédito no ano passado, o banco 

vem apresentando crescimento, pautado por critérios técnicos. A carteira de crédito ampliada totalizou R$ 

721,6 bilhões em jun/20, com alta de 5,1% na comparação com junho/19 e desempenho positivo em todos os 

segmentos do banco. A tendência é de crescimento de um dígito alto em 2020. 

 No 1S20, para pessoas físicas, crescimento de R$ 13,5 bilhões, com destaque para crédito 

consignado (+R$ 11,0 bilhões) e para pessoas jurídicas elevação de 6,6%, sendo que os negócios com 

clientes MPME cresceram R$ 6,2 bilhões, especialmente na linha de capital de giro (+R$ 7,1 bilhões).  
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 A carteira de crédito ampliada para o agronegócio cresceu 1,1% em um ano (+R$ 2,0 bilhões) com 

destaque positivo para a carteira rural, que se elevou em 2,4% na comparação com jun/19 (+R$ 4,0 

bilhões), totalizando R$ 174,4 bilhões. 

A Margem Financeira Bruta registrou crescimento de 9% no semestre, refletindo a redução do custo de 

captação, que compensou a queda de 6% nas receitas de crédito por alteração do mix na carteira PF e 

retração do crédito PJ com Grandes Empresas. A PDD ampliada, composta pela despesa de PDD líquida da 

recuperação de crédito, descontos concedidos e imparidade, cresceu 52% no 1S20 para R$ 11,4 bilhões, e 

explica a queda de 8% da Margem Financeira Líquida no semestre. O BB deve permanecer capturando no 

3T20 o incremento de margem por redução do custo de captação. 

As receitas com prestação de serviços caíram 1,4% no 1S20 refletindo a queda da taxa básica com 

consequente reprecificação de alguns produtos, em especial os fundos de investimentos; e os efeitos da 

pandemia sobre o cenário econômico, com redução da demanda por produtos e serviços. Nesse ambiente o 

banco busca desenvolver novo portfólio de produtos e serviços e novas formas de rentabilizar o 

relacionamento com seus clientes. Esperamos redução de 5% nessa linha no 2S20 em comparação ao 1S20. 

As despesas administrativas (pessoal e outras administrativas) cresceram 2,7% no semestre. Nesta base de 

comparação as despesas de pessoal cresceram 1,4% influenciado pelo Programa de Adequação de Quadros 

(PAQ) de julho de 2019, que registrou o desligamento de 2.367 funcionários. As outras despesas 

administrativas cresceram 4,9% principalmente, pelo aumento das despesas com abastecimentos dos TAAs e 

de transporte de numerários no 1S20. O BB vem tomando medidas para ajustar sua estrutura de custos e 

gerar economia. Esperamos um comportamento das despesas administrativas em linha com a inflação. 

Fig.1 – Precificação e Análise de sensibilidade 
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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 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. 
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