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Banco do Brasil (BBAS3 – Compra) 

Reunião com investidores  

O Banco do Brasil realizou nesta segunda-feira (04/10) sua Reunião Anual com Investidores (BB Day 

2021) reiterando os principais pontos de sua estratégia de crescimento, com destaque para as 

iniciativas através de sua plataforma digital, os investimentos em tecnologia e a sustentabilidade dos 

negócios. A estratégia do banco permanece centrada no cliente, nos negócios com sinergia, no 

controle das despesas, na busca por maior eficiência e lucratividade. Reiteramos que o BB é o banco 

mais descontado em relação aos seus principais concorrentes diretos, sendo negociado a 0,6x o seu 

valor patrimonial (menor patamar desde o 3T16) e com P/L de 4,7x para 2021 (abaixo da média 

histórica). Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 43,00/ação para BBAS3.  

Destaques da reunião 

Desconto em relação aos pares. Na visão da administração o preço atual não reflete o valor justo. Tomando 

por base o P/L atual, o BB está sendo negociado com um desconto de 50% em relação aos principais pares, 

acima da média histórica de 25%, resultando num dividend yield proporcionalmente maior. O payout aprovado 

pelo Conselho para 2021 é de 40% patamar sustentável para 2022, em nossa visão, mas que ainda não está 

definido. A definição do payout para 2022 deve considerar os aspectos relativos à reforma tributária, possível 

extinção dos juros sobre capital próprio (JCP), o tratamento do estoque de créditos tributários e o 

cronograma de pagamento ao Tesouro dos instrumentos híbridos de capital e dívida (IHCD). O banco segue 

focado na melhora dos resultados e no incremento de rentabilidade, buscando se aproximar dos seus 

principais concorrentes diretos.  

No 1S21 o lucro líquido ajustado do BB somou R$ 10,0 bilhões (+48% vs 1S20), explicado principalmente pela 

redução de 52% no custo do crédito e consequente elevação de 37% da margem financeira líquida. Estimamos 

um lucro de R$ 18,4 bilhões para 2021 (ROAE de 12,8%) dentro do intervalo esperado, entre R$ 17 bilhões e 

R$ 20 bilhões (guidance). Ao final de jun/21 a inadimplência (NPL+90dias) era de 1,9% (nível mais baixo desde 

2015) com um índice de cobertura de 326% (em patamar confortável). 

Resultado e perspectivas favoráveis para 2022. Considerando a estabilização dos juros no próximo ano, após 

o ciclo de alta da Selic em 2021, a melhora no mix de crédito, com expansão em linhas de maior retorno, 

especialmente no varejo, deve contribuir para a evolução positiva para a margem financeira em 2022. O BB 

destacou dois eixos guias para a melhora de lucratividade e do retorno: a centralidade no cliente e o uso 

intensivo de tecnologia. Ressaltem-se ainda o forte posicionamento do banco no segmento do agronegócio, no 

crédito consignado e nos empréstimos para o segmento de Pequenas e Médias Empresas.  

Os modelos de precificação do banco apontam para um provisionamento de crédito em níveis anteriores à 

pandemia, lembrando que a constituição de provisões prudenciais contribuiu positivamente para a redução 

de volatilidade e inadimplência. As Receitas de Serviços devem apresentar crescimento moderado, com a 

rentabilidade das novas linhas se contrapondo à queda das receitas de conta corrente. O banco aposta no 

atendimento personalizado e na fidelização dos clientes como forma de incremento das operações com 

rentabilidade. Reiterada a disciplina com despesas administrativas (que seguem pressionadas pela inflação) à 

luz das medidas de eficiência, e que devem resultar num melhor retorno de forma sustentável. 

Fig.1 – Indicadores projetados 
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Fig.2 – Múltiplos P/L (x), P/VPA (x) e ROAE (%) 

 

Governança corporativa. Foram destacados alguns direcionadores estratégicos como forma de proteção 

quanto ao aumento do prêmio de risco Brasil (que afeta diretamente o BB) e as preocupações com a 

governança, atrelada à política e ao controlador, aspectos presentes em ano eleitoral. Dentre esses 

direcionadores, o processo sólido de governança com visão de longo prazo, a presença de maior parte de 

membros independentes no Conselho de Administração, a tomada de decisão de forma colegiada e ação 

(BBAS3) negociada no Novo mercado da B3 desde 2006.  

Sustentabilidade/práticas ESG estão no DNA do banco. A administração reforçou seu compromisso com as 

práticas “ESG” e sua posição destacada, sendo considerado o banco mais sustentável em escala global, nos 

últimos 3 anos. Ao final do 1S21 a carteira sustentável do banco somava R$ 258 bilhões (sendo R$ 6 bilhões 

no segmento de energia renovável podendo chegar a R$ 25 bilhões ao final de 2025). 

Novas fontes de receitas no Mercado de capitais e parceria com UBS. No banco de atacado, o BB tem se 

concentrado no segmento do agronegócio onde mantém a liderança e na parceria (JV) com o UBS que 

completou um ano. No 1S21, a JV realizou 118 operações no mercado de capitais, alcançando R$ 93 bilhões 

em volume. De acordo com a administração, existem atualmente 78 operações em execução e mais de 130 no 

radar. No agro, mais recursos alocados para o segmento com R$ 46 bilhões desembolsados; a plataforma BB 

Agro Digital; e foco na simplificação e eficiência operacional. 
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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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