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Revisão de Preço 

Setor Financeiro  

Setor será impactado pelo COVID-19, mas ainda restam dúvidas sobre a intensidade
 

Estamos divulgando nossa revisão do preço-alvo 20E das empresas do setor financeiro 
(bancos e não bancos) em nosso universo de cobertura. Dentre os principais ajustes 
realizados, consideramos: 

 
(i) A incorporação dos resultados referentes ao 4T19; 

 
(ii) As implicações decorrentes do surto do Covid-19, cujo início no Brasil deu-

se ao final de fevereiro.  
 
A crise do coronavírus causou um impacto imediato no setor financeiro e no modus 
operandi dessas companhias, em diferentes escalas, dependendo da (i) exposição de 
cada uma aos públicos mais afetados, (ii) composição de capital, (iii) capacidade de 
adaptação para o trabalho remoto e (iv) funcionalidade de seus apps. 
 
Ao longo do mês de março, o que pôde ser notado foi uma corrida das empresas aos 
bancos com o objetivo de captar crédito para garantir suas capacidades de pagamento 
de curto prazo, diante de um cenário de não faturamento, sem saber a duração e 
intensidade. O Bradesco, por exemplo, citou que a demanda por crédito das grandes 
empresas, nos três primeiros dias da quarentena, saltou 10x (passou de números 
próximos de R$ 2 bilhões/dia para chegar a R$ 20 bilhões).  
 
Passada essa euforia inicial, a demanda por crédito foi normalizando à medida que as 
empresas começaram a ter mais noção do cenário que teriam pela frente. Entretanto, é 
importante entendermos a “encruzilhada” que ocorre com os bancos em um momento 
de crise, haja vista a necessidade de escolher entre dois caminhos possíveis: (i) se 

optarem por uma posição muito conservadora quanto à concessão de crédito, poderiam 
levar seus clientes (seja PF ou PJ) a terem mais dificuldade financeira, e irem à falência, 
além da queda abrupta em suas receitas, que é inevitável; (ii) por outro lado, caso 
optem por manter os níveis de desembolso de crédito na mesma velocidade, poderiam 
se deparar com problemas de inadimplência em momentos posteriores, visto que muitos 
clientes terão dificuldades de pagamento. 
 
Outro ponto muito sensível nesse momento é o custo do crédito. Partindo do 
pressuposto que os principais componentes da taxa de juros cobrada é o custo de 
captação e o custo de inadimplência, o custo de funding eleva-se consideravelmente em 
momentos como esse, em função do aumento do risco global. Sendo assim, os preços 
dos títulos que servem como benchmark para a captação, ficam muito voláteis e sem 

referência confiável, dificultando uma real mensuração do verdadeiro custo de captação. 
Quanto à inadimplência, o problema incorre em medir a probabilidade da mesma, uma 
vez que ainda não se sabe quando essa crise acabará e como será a dinâmica após as 
atividades começarem a retornar. Em resumo, os dois principais componentes do custo 
de crédito estão sem referência, o que leva os bancos a ficarem mais receosos a 
emprestar e assumir risco. 
 
Diante disso, o BCB tem apresentado inúmeras medidas que auxiliam nessas duas 
pontas. Quando o BCB anuncia medidas que visam a estabilização do mercado e o 
aumento da liquidez, o objetivo é diminuir a volatilidade dos ativos de dívida (que 
servem como referência para o custo de captação), auxiliar na fluidez do mercado 
secundário (para que os fundos consigam honrar os pedidos de resgate), entre outros 
objetivos. Em paralelo, quando o governo anuncia que irá compor linhas de crédito 
específicas para determinados clientes, o objetivo é auxiliar na redução do risco de 
inadimplência, para que não tenhamos uma crise no setor bancário. Abaixo, temos um 
resumo das medidas tomadas pelo BCB no sentido de auxiliar o mercado financeiro e a 
saúde dos bancos: 
 
Medidas de Liquidez: 

 

 Empréstimo para bancos com lastro em papéis (LF) (impacto de R$ 650 
bilhões): Os bancos obtêm dinheiro emprestado do BCB, oferecendo LF’s 

como garantia, sendo que o dinheiro retorna em até um ano;  

 Redução de Compulsório e LCR (impacto de R$ 200 bilhões): redução do 

depósito compulsório sobre depósitos a prazo; 
 

 

Preço-alvo 20E 

Ticker TP Upside Rating 
Mkt Cap 
(R$ mi) 

ITUB4 31,90 52,7% OP 201,554 

BBDC4 28,40 59,2% OP 149.169 

SANB11 36,0 53,5% MP 86.801 

BPAC11 56,30 50,1% OP 45.712 

ABCB4 16,00 20,3% OP 2.847 

BRSR6 18,60 56,6% MP 5.293 

BIDI4 11,90 32,2% MP 6.548 

BMGB4 7,50 63,4% MP 2.715 

IRBR3 16,50 81,9% MP 8.446 

Fonte: Economatica. Cálculo do upside considera o 
preço de fechamento de 24/04/2020. 
 

Variação 2020 (%) 

 

 

Fonte: Economatica e BB Investimentos. Gráfico 
considera preço de fechamento de 24/04/2020.  
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 Empréstimo com garantia de debêntures e compulsórios (impacto de R$ 200 bilhões): 

parecido com a proposta dos empréstimos com garantia das LF’s, o BCB empresta dinheiro para 
os bancos com a garantia de debêntures adquiridas no período da crise; 

 Novo Depósito a Prazo com Garantias Especiais – NDPGE (impacto de R$ 200 bilhões): 

título especial, emitido por bancos, que possuem garantia do FGC com limites muito superiores 
ao dos investimentos, que chega a R$ 20 milhões. Os bancos poderão emitir esses títulos com 
um limite de volume a 1x o Patrimônio Líquido; 

 Operações compromissadas com títulos públicos federais em dólar (impacto de R$ 50 
bilhões): objetivo de dar liquidez aos papeis de títulos soberanos denominados em dólar nas 

carteiras dos bancos, reduzindo assim a oscilação atual desse mercado, ao mesmo tempo que 
oferece liquidez em dólar para os bancos nacionais; 

 Flexibilização nas LCA (impacto de R$ 2,2 bilhões): O BCB modificou o cálculo dos recursos 

captados em LCAs para aumentar a liquidez de bancos pequenos e médios.  
 

Quanto à questão de crise bancária que tanto se discute nesse momento, é importante fazer uma 
comparação com o cenário em 2008. Naquele momento, a crise inicia-se com a quebra de um banco nos 
EUA, e leva a uma quebra de confiança no setor financeiro. Essa falta de confiança desencadeia em uma 
crise no setor bancário, visto que os bancos precisam que os clientes confiem em sua continuidade para 
exercer sua atividade e, quando isso é interrompido, a instituição financeira pode vir à falência. Nesse 
atual momento, a crise nasce na economia real (choque de oferta e demanda), e afeta os bancos 
conforme explicado acima, mas não significa, ainda, que tenhamos uma crise bancária. Nesse ponto, 
acreditamos que a posição dos bancos no Brasil é muito mais confortável que em 2008, com índices de 
Basiléia bem mais confortáveis, o que nos faz crer que passarão por essa crise de forma mais tranquila. 
 
Sendo assim, nas próximas páginas, trazemos um resumo do desempenho das companhias em 2019 e 
nossas expectativas quanto às estratégias de negócios para os próximos períodos, com a incorporação 
de um cenário de aumento na inadimplência, redução da demanda de crédito e redução de receitas de 
serviços. Além desses pontos, ajustamos em nossos modelos o custo de capital (ke), de forma a refletir (i) 
a maior aversão ao risco por partes dos investidores, elevando o prêmio de mercado e o CDS, e (ii) a 
redução da taxa livre de risco, devido ao movimento de “flight to quality” (fuga para ativos de menor risco) 

e a redução dos retornos esperados.  
 
Guidance 2020 

 
Algumas companhias citadas nesse relatório divulgaram guidance para esse ano; entretanto, acreditamos 
que a maioria não serve mais como referência para nossas projeções, visto a mudança brusca em todo 
ambiente macroeconômico. Sendo assim, baseamos nossas projeções em conversas com as 
companhias, projeções de cenários feitas pela nossa equipe de macro, além de simulações feitas com 
base em crises anteriores.  
 
Aproveitamos ainda a oportunidade para alterar nossa recomendação de Outperform para Market 
Perform para Santander Brasil (SANB11), Banrisul (BRSR6), IRB Brasil RE (IRBR3) e BMg (BMGB4). 
Para os demais, mantemos as recomendações anteriores: Outperform para Itaú Unibanco (ITUB4), 
Bradesco (BBDC4), BTG Pactual (BPAC11), Banco ABC Brasil (ABCB4), e Market Perform para Banco 
Inter (BIDI4). 
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Itaú Unibanco 
 

O ano de 2019 foi marcado por uma estratégia de mudança de mix de sua carteira de 
crédito, priorizando linhas/segmentos mais rentáveis e com spreads mais elevados. 
Exemplos dessa estratégia se refletiram por meio do crescimento a/a de (i) 26,6% no 
segmento de micro, pequenas e médias empresas; (ii) 17,4% em cartão de crédito e; (iii) 

18,2% no crédito pessoal, frente um avanço de 10,9% na carteira total. Quanto ao lucro 
líquido, o crescimento foi de 10,2% a/a, com um ROE de 23,7%, sendo o mais alto entre 
os bancos cobertos pelo BB-BI. 
 
A margem financeira com o cliente, quando levado em consideração o custo de crédito 
(inadimplência), teve uma queda no decorrer do ano, sendo que boa parte dessa piora é 
justificado por casos pontuais em empresas no Chile, país no qual o Itaú possui uma 
carteira considerável (+/- 30% da carteira é fora do Brasil), consequência da compra do 
CorpBanca em 2016. Entretanto, os índices de inadimplência consolidados 
apresentaram estabilidade durante o ano, demonstrando a capacidade do banco em 
melhorar seu portfólio, sem aumentar seu risco de forma desproporcional. 
 
Outro ponto de destaque no ano de 2019 foi o Programa de Demissão Voluntário (PDV) 
lançado no 2S19 e que teve a adesão de 3500 funcionários, encerrando o ano com 94,9 
mil colaboradores, frente aos 100,3 mil no fim de 2018. Quanto ao fechamento de 
agências, o Itaú tinha declarado uma meta de fechar 400 agências e, segundo números 
da companhia, foram fechadas 436, encerrando o ano com 4504 (sendo 4308 agências 
físicas e PABs + 196 agências digitais). 
 
No geral, consideramos os resultados do Itaú Unibanco positivos. O ano foi bastante 
desafiador para o setor, e o banco demonstrou uma capacidade de resiliência, 
conseguindo manter ou aumentar suas margens, que já são uma das mais altas do 
setor. O avanço do digital também é um ponto que merece destaque, com a expansão 
das frentes de negócios focadas no atendimento não presencial. O banco opta em 
tomar uma postura diferente de alguns de seus concorrentes, desenvolvendo a própria 
marca para o ambiente digital, sem criar uma outra marca. Além disso, 2019 teve o 
lançamento da plataforma de pagamento instantâneo Iti, mostrando a preocupação da 
instituição em capturar oportunidades diante da revolução que o BCB vem fazendo no 
setor de meios de pagamentos, como o pagamento instantâneo.  
 

Itaú Unibanco       
R$ milhões 2019 2018 a/a 

Resultado Financeiro (NII) 67.389 58.083 16,0% 

NIM - Margem Financeira Líquida 5,4% 5,2% 19 bps 

Provisão de Liquidação Duvidosa (19.097) (14.066) 35,8% 

PDD / média da carteira de crédito 4,2% 2,8% 136 bps 

Result. Intermediação Financeira 48.292 44.017 9,7% 

NIM pós PDD 3,8% 4,3% - 46 bps 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

40.568 38.400 5,6% 

Despesas Não-Juros (54.348) (50.497) 7,6% 

Índice de Eficiência 43,4% 45,4% - 199 bps 

Lucro tributável 31.467 31.791 -1,0% 

IR / CS (4.257) (6.234) -31,7% 

Taxa efetiva de Imposto 13,5% 19,6% - 608 bps 

Lucro Líquido Recorrente 28.362 25.733 10,2% 

Fonte: Itaú Unibanco e BB Investimentos 

 
O que vem pela frente? O ano de 2020 iniciou desafiador para o Itaú, com uma 
expectativa do mercado de crescimento mais tímido de margem, de carteira e, 
consequentemente, de lucro líquido. A estratégia de focar em linhas mais rentáveis 
poderia ser colocada em teste diante da possibilidade de uma elevação dos índices de 
inadimplência, aliada a uma maior concorrência dos outros bancos e fintechs. Inúmeros 
bancos anunciaram um maior foco em segmentos específicos, especialmente o 
crescimento em MPE, visto os spreads consideravelmente mais altos que o restante dos 
outros clientes PJ, apresentando assim uma ameaça ao Itaú. 
 

 

ITUB4 
Dados de 
negociação 

    

Rating Outperform 

Preço-alvo 20E R$ 31,90 

Último Preço R$ 20,88 

Upside (%) % 52,7% 

Market Cap 
R$ 

mi 
201.554 

Variação 1 mês % -7,2% 

Variação 12 meses % -33,3% 

Variação 2020 % -41,9% 

Mín. 52 semanas R$ 20,00 

Máx. 52 semanas R$ 37,07 

 

 

Fonte: Economatica em 24/04/2020 

 

Múltiplos         

  2020e 2021e 2022e 

P/L   13,0x   9,8x   8,8x  

P/VPA   2,2x   2,1x   1,9x  

LPA   2,44   3,23   3,62  

Fonte: BB Investimentos Research, considerando 
preço-alvo 20E. 
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Impacto covid-19. O banco Itaú está presente em todos os segmentos, com uma carteira de crédito 
muito pulverizada em todos os tipos de clientes. Atrelado a isso, o índice de capital nível I em Dez/19 era 
de 14,4%, ante uma exigência de 9,75%, já levando em consideração a redução de 1,25% do Capital 
Adicional Contra cíclico.  
 
Esses são pontos positivos que acreditamos que facilitarão o Itaú a atravessar essacrise. Inclusive, em 
uma conferência com o CEO, foi afirmado que a atual base de capital do banco é suficiente para suportar 
até os cenários mais extremos de inadimplência, e que os impactos da crise no balanço estão sendo 
constantemente monitorados. Outro ponto importante se refere ao levantamento da Febraban divulgado 
no último dia 6 de abril em que, dos 2 milhões de pedidos (equivalente a R$ 200 bilhões) de renegociação 
de dívidas por MPE e clientes PF, somente 302,3 mil pedidos (equivalente a R$ 12,1 bilhões) seriam para 
o Itaú.  
 
Por outro lado, o Itaú tem exposição relevante a MPE (29% da carteira total) e alta representatividade de 
cartão de crédito e crédito pessoal em sua carteira PF (37,9% e 14,4%). Diante da crise atual, essa parte 
da carteira poderia representar um maior risco de inadimplência, visto que são clientes com maior 
propensão a ter perdas de renda e não terem capacidades de honrar seus débitos. Além disso, o banco 
ainda possui uma alta dependência de alguns negócios que são gerados através da rede física de 
agência, como capitalização, seguros, etc.  

 
Um último ponto de destaque é o fato do Itaú já trabalhar com o a sistemática de perda esperada 
(mudança proposta pelo IFRS 9), o que justifica um maior aumento de provisão já nesse trimestre, 
quando comparado aos outros bancos.   

 
Valuation. Nosso preço-alvo deriva de um método de fluxo de caixa descontado em termos nominais, 
com uma taxa de perpetuidade (g) de 5,0% e um Ke de 14,0%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRE   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Resultado Financeiro (NII) 69.084 74.630 79.540 75.659 -4,9% 85.356 82.372  -3,5% 89.189  

NIM - Margem Financeira Líquida 6,2% 5,9% 6,1% 5,6% - 49 p.p 6,0% 5,7% - 32 p.p 5,7% 

Provisão de Liquidação Duvidosa (12.366) (17.727) (14.954) (26.374) 76,4% (17.008) (21.668) 27,4% (22.723) 

PDD / média da carteira de crédito 2,3% 2,9% 2,4% 4,0% 161 p.p. 2,5% 3,1% 60 p.p. 3,0% 

Result. Intermediação Financeira 56.718  56.902  64.587  49.285  -23,7% 68.347  60.704  -11,2% 66.466  

NIM pós PDD 4,3% 3,8% 4,9% 3,6% - 130 p.p 4,8% 4,2% - 62 p.p. 4,3% 

Receita de Tarifas, Serviços e Seguros 41.436 39.255 46.906 45.507 -3,0% 49.645 47.021 -5,3% 48.524 

Despesas Não-Juros (49.376) (57.819) (59.164) (54.149) -8,5% (61.359) (55.351) -9,8% (56.586) 

Índice de Eficiência 
44,7% 50,8% 46,8% 44,7% - 209 p.p. 45,5% 42,8% 

- 267 
p.p. 

41,1% 

Lucro tributável 40.234 31.832 44.428 34.512 -22,3% 48.417 45.997 -5,0% 51.753 

IR / CS 13.731 (608) 14.217 11.734 -17,5% 15.493 15.639 0,9% 17.596 

Taxa efetiva de Imposto 34,1% -1,9% 32,0% 34,0% 200 p.p. 32,0% 34,0% 200 p.p. 34,0% 

Lucro Líquido Recorrente 25.733  28.363  31.157  23.789  -23,6% 33.912  31.414  -7,4% 35.259  

LPA 3,96 2,91 4,79 2,44 -49,0% 5,21 3,22 -38,2% 3,62 

Dividendos por ação 3,97 0,90 3,35 1,71 -49,0% 3,65 2,26 -38,2% 2,53 

VPA por ação 20,26 13,55 23,00 14,28 -37,9% 24,57 15,25 -37,9% 16,33 

ROAA 1,6% 1,7% 1,7% 1,3% - 36 p.p. 1,7% 1,6% - 5 p.p. 1,7% 

ROAE 19,9% 21,5% 21,5% 17,5% - 395 p.p. 21,9% 21,8% - 8 p.p. 22,9% 

Fonte: Itaú Unibanco e BB Investimentos   

Premissas Valuation  

Ke (Custo do Capital) 14.0% 

Beta 1.0 

Taxa Livre de risco 2,3% 

Prêmio de Mercado 7,3% 

Risco País 2,7% 

Crescimento na perpetuidade 5,0% 
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Crédito   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Carteira de crédito 598.587 649.737 650.545 664.272 2,1% 708.000 733.222 3,6% 797.539 

% crescimento A/A 
21,3% 8,5% 9,6% 2,2% 

- 736 
p.p. 

8,8% 10,4% 155 p.p. 8,8% 

Provisões para devedores duvidosos - 
PDD 

34.261 39.747 39.033 39.856 2,1% 42.480 43.993 3,6% 47.852 

PDD / Carteira de crédito 5,7% 6,1% 6,0% 6,0% 0 bps 6,0% 6,0% 0 bps 6,0% 

Crédito em curso anormal (NPL) 15.239 15.239 16.264 16.607 2,1% 17.700 18.331 3,6% 19.938 

NPL / Carteira de crédito 2,5% 2,3% 2,5% 2,5% 0 bps 2,5% 2,5% 0 bps 2,5% 

 

DRE (variação a/a) 2020 / 2019 2021 / 2020 2022 / 2021 

Resultado Financeiro (NII) 1,4% 8,9% 8,3% 

NIM - Margem Financeira Líquida - 34 bps 13 bps 2 bps 

Net provision for loan losses 48,8% -17,8% 4,9% 

PDD / média da carteira de crédito 108 bps - 91 bps - 13 bps 

Resultado Intermediação Financeira -13,4% 23,2% 9,5% 

NIM pós PDD - 14 bps 57 bps 6 bps 

Receita de Tarifas, Serviços e Seguros 15,9% 3,3% 3,2% 

Despesas Não-Juros 50,8% 2,2% 2,2% 

Índice de Eficiência 1.316 bps - 191 bps - 169 bps 

Lucro tributável 8,4% 33,3% 12,5% 

IR / CS -2030,9% 33,3% 12,5% 

Taxa efetiva de Imposto 3.591 bps 0 bps 0 bps 

Lucro Líquido Recorrente -16,1% 32,1% 12,2% 

LPA -16,1% 32,1% 12,2% 

Dividendos por ação 89,8% 32,1% 12,2% 

VPA por ação 5,4% 6,8% 7,1% 

ROAA - 35 bps 31 bps 6 bps 

ROAE - 396 bps 429 bps 108 bps 

Resultado Financeiro (NII) 1,4% 8,9% 8,3% 

Fonte: Itaú Unibanco e BB Investimentos 

 

Análise de Sensibilidade      

   
Preço-alvo 

20E 
 

 

g/Ke 13,0% 13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 

4,0% 33,6 31,8 30,2 28,7 27,3 

4,5% 34,7 32,7 31,0 29,4 27,9 

5,0% 35,9 33,8 31,9 30,1 28,6 

5,5% 37,3 34,9 32,9 31,0 29,4 

6,0% 38,9 36,3 34,0 32,0 30,2 

Fonte: Itaú Unibanco e BB Investimentos  
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Bradesco 
 

O ano de 2019 ficou marcado por um crescimento de 20% a/a no lucro líquido, com 
destaque para: (i) crescimento da carteira de crédito expandida em 13,8%; (ii) queda de 
20 p.p. na inadimplência, alcançando mínimas históricas; (iii) crescimento de 160 p.p. no 
ROE, alcançando 20,6%. Assim como o Itaú, o Bradesco também focou em uma 
estratégia de alteração de mix, ajudando no crescimento de margens, mesmo com o 

cenário de pressão nos spreads praticados. 
 
O ano passado também foi marcado por uma série de mudanças estruturais no 
Bradesco. Foram fechadas 139 agências (fechando o ano com 4478) e, junto desse 
movimento, o banco adotou a postura de diminuir os portes de algumas agências 
tradicionais, convertendo-as em formatos menores. Isso foi permitido com a adoção do 
formato hub – satélites, ponto já explicado em nossos relatórios anteriores. Além disso, 
também foi feito um PDV que dispensou 3500 funcionários, com um custo total próximo 
a R$ 3,5 bilhões. 
 
Últimos pontos que destacamos em 2019 foi a consolidação do Next, braço digital do 
Bradesco, e a promoção da Ágora como a plataforma de investimento oficial. Seguindo 
os players de destaque entre os bancos digitais, o Next alcançou números expressivos, 
com destaque para o fato de ser uma marca independente da marca Bradesco, e com 
uma governança também totalmente separada. A Ágora virou a “casa” de investimentos 
de todos os clientes do banco, com foco na fato de ser uma plataforma aberta, dando 
assessoria financeira personalizada.  
 
Diante desses fatos, consideramos o ano de 2019 consideravelmente positivo para o 
Bradesco; inclusive, é a nossa Top Pick para 2020 entre os bancos de grande porte.  
 

Bradesco       
R$ milhões 2019 2018 a/a 

Resultado Financeiro (NII) 58.756 55.756 5,4% 

NIM - Margem Financeira Líquida 5,1% 5,3% - 15 bps 

Provisão de Liquidação Duvidosa -14.408 -14.755 -2,4% 

PDD / média da carteira de crédito 3,3% 3,8% - 45 bps 

Result. Intermediação Financeira 44.348 41.001 8,2% 

NIM pós PDD 3,9% 3,9% - 1 bps 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

48.399 45.735 5,8% 

Despesas Não-Juros -50.557 -47.477 6,5% 

Índice de Eficiência 46,7% 45,6% 117 bps 

Lucro tributável 36.667 32.824 11,7% 

IR / CS -10.568 -11.031 -4,2% 

Taxa efetiva de Imposto 28,8% 33,6% - 479 bps 

Lucro Líquido Recorrente 25.887 21.564 20,1% 

Fonte: Bradesco e BB Investimentos 

 
O que vem pela frente? A expectativa do Bradesco para 2020 era de continuar 
expandindo sua carteira de crédito nos clientes PF e MPE, com uma possibilidade de 
retorno do crescimento mais consistente da PJ. Além disso, com o crescimento que 
esperávamos para a economia, as apostas eram de forte crescimento no setor de 
seguros, lembrando que a Bradesco Seguros é a maior seguradora do país, e uma 
importante fonte de receitas para o banco. Além disso, esperávamos a segregação do 
banco Next do Bradesco, até com uma possibilidade de abertura de capital.  
 
Impacto covid-19. Assim como o Itaú, consideramos o Bradesco com uma situação 
confortável de capital para enfrentar a crise do coronavírus. Em dez/19, o banco 
reportou capital de 13,3% e índices de inadimplência muito confortáveis (NPL fechou o 
ano em 3,3%). Além disso, destacamos como pontos positivos para o banco: (i) carteira 
de crédito pulverizada, com atuação em todos os segmentos; (ii) receita de serviços 
também muito forte, o que o torna menos dependente das receitas de crédito; (iii) 
menos dependente de IB e Asset Management, quando comparado aos grandes 
bancos; (iv) 13% da carteira de crédito é de crédito consignado, que é relativamente 
seguro durante essa crise; (v) possui índice de cobertura elevado, o que lhe permite um 

colchão para o aumento da inadimplência.  
 

BBDC4 
Dados de 
negociação 

    

Rating  Outperform 

Preço-alvo 20E R$ 28,40 

Último Preço R$  17,84 

Upside (%) % 59,2% 

Market Cap R$ mi 149.169 

Variação 1 mês % -3,4% 

Variação 12 meses % -41,6% 

Variação 2020 % -45,5% 

Mín. 52 semanas R$ 15,71 

Máx. 52 semanas R$ 34,43 

 

 

Fonte: Economatica em 24/04/2020 

 
 

Múltiplos         

  2020e 2021e 2022e 

P/L   10,7x   8,9x   7,5x  

P/VPA   1,6x   1,4x   1,3x  

LPA   2,64   2,89   3,13  

Fonte: BB Investimentos Research, considerando 
preço-alvo 20E. 

 



Bradesco 

7 / 32 

Seguindo a estratégia de troca de mix, observamos em 2019 que enquanto a carteira total cresceu 15% 
a/a, a carteira PF se elevou em 39% a/a. Assim, um ponto de atenção é o possível impacto que a crise do 
Covid19 poderia causar nas receitas de cheque especial (+20%) e o crédito pessoal (+27%), sendo que 
essa última é a que tem seguro, com destaque para o impacto no seguro de vida e no seguro saúde. 
Conforme projetado pela companhia, muitas consultas/procedimentos eletivos que iriam ser feitos agora 
serão postergados para o período posterior à pandemia, o que poderia elevar os gastos com saúde no 
2S20. Entretanto, isso não seria compensado com uma queda nas despesas nesse momento, visto que 
os atendimentos aos pacientes do coronavírus também serão elevados. Por último, cabe destacar que o 
Bradesco também depende fortemente do funcionamento das agências para a venda de alguns produtos, 
fato que fica prejudicado nesse momento de redução da mobilidade urbana.  
 

Valuation. Nosso preço-alvo deriva de um método de fluxo de caixa descontado em termos nominais, 
com uma taxa de perpetuidade (g) de 5,0% e um Ke de 14,0%.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRE   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Resultado Financeiro (NII) 55.756 58.756 66.721 60.336 -9,6% 73.697 64.208 -12,9% 70.820 

NIM - Margem Financeira Líquida 5,3% 5,1% 5,2% 5,1% - 1 p.p. 5,2% 5,2% - 2 p.p. 5,2% 

Provisão de Liquidação Duvidosa (14.755) (14.408) (16.595) (20.610) 24,2% (18.092) (18.521) 2,4% (18.305) 

PDD / média da carteira de crédito 3,8% 3,3% 3,5% 4,5% 100 p.p. 3,5% 3,8% 30 p.p. 3,4% 

Result. Intermediação Financeira 41.001 44.348 50.126 39.726 -20,7% 55.605 45.686 -17,8% 52.515 

NIM pós PDD 3,9% 3,9% 3,9% 3,4% - 49 p.p. 3,9% 3,7% - 24 p.p. 3,9% 

Receita de Tarifas, Serviços e Seguros 32.614 33.606 35.169 34.614 -1,6% 36.928 35.999 -2,5% 37.439 

Despesas Não-Juros (47.477) (50.557) (52.346) (49.911) -4,7% (54.222) (50.983) -6,0% (52.293) 

Índice de Eficiência 45,6% 46,7% 43,7% 44,8% 106 p.p. 41,7% 43,3% 160 p.p. 41,1% 

Lucro tributável 32.824 36.667 41.294 33.661 -18,5% 46.895 40.798 -13,0% 48.831 

IR / CS (11.031) (10.568) (12.388) (10.098) -18,5% (14.303) (12.443) -13,0% (15.138) 

Taxa efetiva de Imposto 33,6% 28,8% 30,0% 30,0% 0 p.p. 30,5% 30,5% 0 p.p. 31,0% 

Lucro Líquido Recorrente 21.564 25.887 28.686 23.343 -18,6% 32.372 28.135 -13,1% 33.473 

LPA 3,22 3,22 3,54 2,64 -25,4% 3,63 2,89 -20,4% 3,13 

Dividendos por ação 1,13 1,13 1,06 0,92 -13,0% 1,09 1,01 -7,1% 1,10 

VPA por ação 18,10 17,98 19,67 18,07 -8,2% 20,43 18,30 -10,4% 18,68 

ROAA 1,6% 1,8% 2,0% 1,6% - 47 p.p. 2,2% 1,8% - 38 p.p. 2,1% 

ROAE 
21,3% 22,2% 23,6% 19,2% 

- 442 
p.p. 

24,1% 21,2% 
- 283 

p.p. 
23,4% 

 

Fonte: Bradesco e BB Investimentos   

Premissas Valuation  

Ke (Custo do Capital) 14.0% 

Beta 1.0 

Taxa Livre de risco 2,3% 

Prêmio de Mercado 7,3% 

Risco País 2,7% 

Crescimento na perpetuidade 5,0% 
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Crédito   2020e 
 2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Carteira de crédito 407.685  453.973  495.200  462.024  -6,7% 538.634  512.767  -4,8% 564.026  

% crescimento A/A 10,2% 11,4% 9,3% 1,8% - 752 p.p. 8,8% 11,0% 221 p.p. 10,0% 

Provisões para devedores duvidosos - 
PDD 

35.084  36.796  39.616  36.962  -6,7% 40.398  38.457  -4,8% 39.482  

PDD / Carteira de crédito 8,6% 8,1% 8,0% 8,0% 0 p.p 7,5% 7,5% 0 p.p. 7,0% 

Crédito em curso anormal (NPL) 14.302  15.026  17.332  16.171  -6,7% 18.852  17.947  -4,8% 19.741  

NPL / Carteira de crédito 3,5% 3,3% 3,5% 3,5% 0 p.p 3,5% 3,5% 0 p.p 3,5% 

 

DRE (variação a/a) 2020 / 2019 2021 / 2020 2022 / 2021 

Resultado Financeiro (NII) -0,7% 6,6% 9,5% 

NIM - Margem Financeira Líquida -3,5% 6,8% 8,8% 

Net provision for loan losses 2,7% 6,4% 10,3% 

PDD / média da carteira de crédito 0,0 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. 

Resultado Intermediação Financeira 43,0% -10,1% -1,2% 

NIM pós PDD 1,2 p.p. -0,7 p.p. -0,4 p.p. 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

-10,4% 15,0% 14,9% 

Despesas Não-Juros -0,5 p.p. 0,3 p.p. 0,2 p.p. 

Índice de Eficiência 3,0% 4,0% 4,0% 

Lucro tributável -1,3% 2,1% 2,6% 

IR / CS -2,0 p.p. -1,5 p.p. -2,2 p.p. 

Taxa efetiva de Imposto -8,2% 21,2% 19,7% 

Lucro Líquido Recorrente -4,4% 23,2% 21,7% 

LPA 1,2 p.p. 0,5 p.p. 0,5 p.p. 

Dividendos por ação -9,8% 20,5% 19,0% 

VPA por ação -18,0% 9,6% 8,2% 

ROAA -18,0% 9,6% 8,2% 

ROAE 0,5% 1,3% 2,0% 

Resultado Financeiro (NII) -0,3 p.p. 0,3 p.p. 0,3 p.p. 

Fonte: Bradesco e BB Investimentos 

 

Análise de Sensibilidade      

   
Preço-alvo 

20E 
 

 

g/Ke 13,0% 13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 

4,0% 31,20 29,20 27,40 25,80 24,30 

4,5% 31,90 29,80 27,90 26,20 24,60 

5,0% 32,70 30,40 28,40 26,60 25,00 

5,5% 33,50 31,10 28,90 27,00 25,30 

6,0% 34,50 31,80 29,50 27,50 25,80 

Fonte: Bradesco e BB Investimentos  
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Santander 

 
Seguindo seus principais concorrentes, o Santander também adotou uma estratégia de 
priorizar linhas de crédito e nichos de clientes mais rentáveis, buscando compensar a 
pressão nos spreads e a queda nas margens. A carteira de crédito que cresceu 11,8% 
no ano passado, tendo como destaque o crescimento da PF (+17,2%) e MPE (+15,4%). 
Esses pontos contribuíram para um crescimento de 17% no lucro líquido e de 146 p.p. 
no ROE, encerrando o ano em 21,3%. 
 
Apesar de seguir a mesma estratégia, o Santander se destacou por crescer essas linhas 
de uma forma menos agressiva, visto sua intenção de menor exposição ao risco. Mas 
isso não se traduziu em dificuldades em crescimento de margens ou do lucro líquido; 
pelo contrário, se mostrou uma estratégia bem executada pelo banco que mostrou 
crescimento no imobiliário e rural, além da manutenção da liderança no segmento auto.  
 
Atrelado a esses pontos, o Santander apresentou um crescimento de 4,7% a/a nas 
despesas gerais, com destaque positivo para o crescimento das despesas de pessoal 
de somente 1,4%. Isso contribuiu para que o índice de eficiência alcançasse 39,8% no 
final do ano. Outro ponto que destacamos é o índice de inadimplência que encerrou o 
ano em 2,9%, consequência do conservadorismo e das decisões acertadas que o banco 
vem tomando na expansão de sua carteira de crédito. 
 
Em resumo, o ano passado foi um ano positivo para o Santander, com uma 
consolidação de muitas estratégias que já vinham sendo tomadas nos últimos anos. 
Além disso, o banco ratificou a manutenção de sua importância frente ao conglomerado 
Santander Internacional, encerrando o ano com uma participação de 28% frente ao 

resultado total, sendo que isso representa quase o dobro da 2 unidade (Espanha), 
demonstrando a importância do Brasil para o grupo. 
 

Santander       
R$ milhões 2019 2018 a/a 

Resultado Financeiro (NII) 46.555 42.000 10,8% 

NIM - Margem Financeira Líquida 7,1% 7,1% 7 bps 

Provisão de Liquidação Duvidosa (10.861) (10.860) 0,0% 

PDD / média da carteira de crédito 3,3% 3,8% - 45 bps 

Result. Intermediação Financeira 35.694 31.140 14,6% 

NIM pós PDD 5,5% 5,2% 23 bps 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

18.781 17.269 8,8% 

Despesas Não-Juros (25.427) (24.213) 5,0% 

Índice de Eficiência 32,5% 34,0% - 154 bps 

Lucro tributável 21.235 18.974 11,9% 

IR / CS (6.334) (6.192) 2,3% 

Taxa efetiva de Imposto 29,8% 32,6% - 280 bps 

Lucro Líquido Recorrente 14.503 12.397 17,0% 

Fonte: Santander e BB Investimentos 

 
O que vem pela frente? Além das iniciativas acima elencadas, o Santander tinha como 

estratégia para 2020 expandir suas operações em cidades que ainda não estava 
presente, com o objetivo de elevar sua participação no crédito rural, dadas as 
oportunidades que enxerga nesse nicho. Além disso, o banco já tinha declarado sua 
intenção de atuar com foco em 4 esteiras principais de produto, para ganhar em 
expertise e ampliar margens. Um último ponto é a evolução do digital e a constante 
consolidação da plataforma Pi, diante de um setor tão competitivo no digital e nas 
plataformas de investimentos. 
 
Impacto covid-19. Projetamos que o Santander sofrerá um pouco mais os impactos da 
crise do Covid-19, quando comparado aos grandes bancos. Apesar de projetarmos uma 
deterioração menos intensa na carteira do banco em função de sua posição menos 
agressiva no ano passado, o banco possui uma menor participação de fees e seguros 
em seu resultado, o que o torna mais dependente do crédito. Outro ponto de atenção 
para a companhia é a alta relevância da carteira auto, lembrando que o Santander é 
destaque no segmento no Brasil. Para esse tipo de crédito, além de projetarmos uma 
queda mais expressiva, pois acreditarmos que a demanda por compra de carro cairá, 
também prevemos uma inadimplência mais elevada. 

SANB11 
Dados de 
negociação 

    

Rating  Market Perform 

Preço-alvo 20E R$  36,00 

Último Preço R$ 23,44 

Upside (%) % 53,5% 

Market Cap R$ mi 86.801 

Variação 1 mês % -15,0% 

Variação 12 meses % -45,2% 

Variação 2020 % -50,6% 

Mín. 52 semanas R$ 22,74 

Máx. 52 semanas R$ 49,46 

 

 

Fonte: Economatica em 24/04/2020 

 
 

Múltiplos         

  2020e 2021e 2022e 

P/L   10,5   8,7   7,7  

P/VPA   1,7   1,5   1,4  

LPA   3,42   4,12   4,65  

Fonte: BB Investimentos Research, considerando 
preço-alvo 20E. 
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Por outro lado, a baixa representatividade da MPE, que no final do ano só representava 9% da carteira 
ampliada (mesmo percentual da participação de cartão de crédito na carteira de crédito), deixa o banco 
com uma preocupação menor nesse ponto. Entretanto, temos que ponderar que esse crescimento mais 
conservador, quando comparado a grandes players do mercado, é dado por uma situação de capital 
menos confortável, com um capital nível de 12,9% em dez/2019. Mas cabe ressaltar que esse nível de 
capital não é preocupante diante da atual crise, sendo muito acima dos 9,75% exigidos pelas autoridades 
no Brasil. Outro ponto positivo para o Santander é também sua diversificação tanto da carteira de crédito 
quanto de outras fontes de receitas, sendo um banco presente no varejo e atacado, na PF e na PJ, desde 
créditos mais simples até operações mais complexas, como, por exemplo, atividades de banco de 
investimento.  
 
Além desses pontos acima, 2020 seria um ano de continuidade para a elaboração de medidas para o 
contínuo crescimento do banco no Brasil, algo que pode ficar comprometido com a atual crise. E, por 
último, o Santander também perderá muito com a restrição de circulação de pessoas, visto a diminuição 
do fluxo de clientes em suas agências físicas.  
 
Valuation. Nosso preço-alvo deriva de um método de fluxo de caixa descontado em termos nominais, 
com uma taxa de perpetuidade (g) de 5,0% e um Ke de 14,3%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRE   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Resultado Financeiro (NII) 42.000 46.555 46.928 50.529 7,7% 48.324 53.420 10,5% 58.260 

NIM - Margem Financeira Líquida 7,1% 7,1% 6,7% 7,4% 69 p.p. 6,4% 7,3% 95 p.p. 7,4% 

Provisão de Liquidação Duvidosa -10.860 -10.861 -11.084 -16.697 50,6% -11.686 -14.695 25,8% -15.573 

PDD / média da carteira de crédito 3,8% 3,3% 3,2% 4,7% 150 p.p. 3,1% 3,9% 80 p.p. 3,8% 

Result. Intermediação Financeira 31.140 35.694 35.844 33.832 -5,6% 36.639 38.726 5,7% 42.687 

NIM pós PDD 5,2% 5,5% 5,1% 4,9% - 17 p.p. 4,8% 5,3% 47 p.p. 5,4% 

Receita de Tarifas, Serviços e Seguros 17.269 18.781 20.705 19.533 -5,7% 22.569 20.314 -10,0% 21.126 

Despesas Não-Juros 24.213 25.427 25.857 25.881 0,1% 26.730 27.052 1,2% 28.262 

Índice de Eficiência 
34,0% 32,5% 32,0% 30,7% 

- 129 
p.p. 

31,6% 30,5% 
- 111 

p.p. 
29,6% 

Lucro tributável 18.974 21.235 23.026 19.200 -16,6% 24.510 23.208 -5,3% 26.246 

IR / CS 6.192 6.334 7.023 5.856 -16,6% 7.549 7.195 -4,7% 8.215 

Taxa efetiva de Imposto 33% 30% 31% 31% 0 p.p. 31% 31% 20 p.p. 31% 

Lucro Líquido Recorrente 12.120 14.135 15.243 12.584 -17,4% 16.201 15.254 -5,8% 17.271 

LPA 3,26 3,82 4,12 3,42 -17,0% 4,37 4,12 -5,7% 4,65 

Dividendos por ação 2,50 4,66 2,01 1,66 -17,4% 2,13 2,01 -5,8% 2,27 

VPA por ação 17,16 19,39 21,07 21,15 0,4% 23,31 23,26 -0,2% 25,64 

ROAA 1,7% 1,9% 2,0% 1,7% 6 p.p 2,0% 2,1% 4 p.p. 2,1% 

ROAE 
19,9% 20,9% 20,6% 16,9% 

- 202 
p.p 

19,7% 18,5% 
- 114 

p.p 
19,0% 

 

Fonte: Santander e BB Investimentos   

Premissas Valuation  

Ke (Custo do Capital) 14.3% 

Beta 1.2 

Taxa Livre de risco 2,3% 

Prêmio de Mercado 7,3% 

Risco País 2,7% 

Crescimento na perpetuidade 5,0% 
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Crédito   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Carteira de crédito 305.260  352.028  360.972  358.486  -0,7% 392.941  395.095  0,5% 435.477  

% crescimento A/A 12,0% 15,3% 8,8% 1,8% - 697 p.p. 8,9% 10,2% 136 p.p 10,2% 

Provisões para devedores duvidosos - 
PDD 

18.789  21.408  21.658  21.801  0,7% 23.576  24.027  1,9% 26.483  

PDD / Carteira de crédito 6,2% 6,1% 6,0% 6,1% 8 p.p. 6,0% 6,1% 8 p.p. 6,1% 

Crédito em curso anormal (NPL) 9.463  10.561  9.024  19.717  118,5% 9.824  13.828  40,8% 10.887  

NPL / Carteira de crédito 3,1% 3,0% 2,5% 5,5% 300 p.p. 2,5% 3,5% 100 p.p 2,5% 

 

DRE (variação a/a) 2020 / 2019 2021 / 2020 2022 / 2021 

Resultado Financeiro (NII) 8,5% 5,7% 9,1% 

NIM - Margem Financeira Líquida 0,2 p.p. 0,0 p.p. 0,1 p.p. 

Net provision for loan losses 53,7% -12,0% 6,0% 

PDD / média da carteira de crédito 1,4 p.p. -0,8 p.p. -0,2 p.p. 

Resultado Intermediação Financeira -5,2% 14,5% 10,2% 

NIM pós PDD -0,6 p.p. 0,4 p.p. 0,1 p.p. 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

4,0% 4,0% 4,0% 

Despesas Não-Juros 1,8% 4,5% 4,5% 

Índice de Eficiência -0,1 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. 

Lucro tributável -9,6% 20,9% 13,1% 

IR / CS -7,5% 22,9% 14,2% 

Taxa efetiva de Imposto 0,0 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. 

Lucro Líquido Recorrente -10,5% 20,6% 12,9% 

LPA -11,0% 21,2% 13,2% 

Dividendos por ação -10,5% 20,6% 12,9% 

VPA por ação -64,5% 21,2% 13,2% 

ROAA 9,1% 10,0% 10,2% 

ROAE -0,2 p.p. 0,3 p.p. 0,1 p.p. 

Resultado Financeiro (NII) -4,0 p.p. 1,7 p.p. 0,5 p.p. 

Fonte: Bradesco e BB Investimentos 

 

Análise de Sensibilidade      

   
Preço-alvo 

20E 
 

 

g/Ke 13,3% 13,8% 14,3% 14,8% 15,3% 

4,0% 38,0 36,1 34,4 32,8 31,4 

4,5% 39,0 37,0 35,2 33,5 32,0 

5,0% 40,2 38,0 36,0 34,3 32,7 

5,5% 41,5 39,1 37,0 35,1 33,4 

6,0% 42,9 40,3 38,1 36,0 34,2 

Fonte: Santander e BB Investimentos  
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BTG Pactual  

 
O ano de 2019 foi um ano marcante para o BTG Pactual, e isso pode ser verificado 
pelo desempenho da ação, que subiu mais de 180% no ano passado. O banco viu 
suas receitas crescerem em todas as linhas de negócio, com exceção de Corporate 
Lending que caiu 4%. Alguns destaques positivos são o crescimento de 104% no 
Investment Banking (Banco de Investimentos) e 82% em Sales & Trading (Serviços 
de Formação de Mercado, Corretagem e Operações de Hedge), sendo que essas 
duas áreas representam praticamente 40% da receita total do banco.  
 
No ano passado, com um mercado de capitais muito aquecido, o BTG confirmou sua 
posição de líder no segmento de IB, sendo o número 2 em M&A e o número 1 em 
ECM na América Latina. Também cabe destacar o crescimento de Asset under 
Management (AuM) tanto na área de gestão de recursos quanto na área de Wealth 
Management (+31,8% a/a e +41,1% a/a). 

 
O ano de 2019 também foi de destaque para o “braço” digital do BTG, com o 
lançamento, entre outros produtos, de sua conta digital. Além do foco no B2C 
(Bussiness to client), que é o modelo no qual o cliente busca a plataforma do BTG 
por canais online (por conta própria), o BTG Digital também possui o modelo B2B 
(Business to Business). Nesse modelo, o foco é atrair clientes via escritórios de 
agente autônomo, em um modelo parecido com o já adotado pela XP Investimentos 
há anos.  
 
Sendo assim, consideramos o ano passado como muito positivo para o banco, que 
atingiu um crescimento de lucro líquido de 40% e um ROE de 19,1%. Quanto ao 
BTG Digital, apesar dos números não serem divulgados separadamente (são 
consolidados dentro das receitas de Wealth Management), também acreditamos na 
capacidade de realização da companhia, e que a estratégia é adequada para o 
momento que o setor está vivendo, visto que essa “nova companhia” já nasce com a 
marca e com a expertise do BTG. 

 

BTG Pactual       
R$ milhões 2019 2018 a/a 

Receita Total 8.333 5.353 55,7% 

Investment Banking 949 464 104,5% 

Corporate Lending 814 849 -4,1% 

Sales and Trading 2.801 1.539 82,0% 

Asset Management 868 717 21,1% 

Wealth Management 610 472 29,1% 

Pan Americano 467 5 9067,0% 

Principal Investments 1.290 691 86,8% 

Interest and Others 534 615 -13,2% 

Despesas operacionais totais -3.362 -2.560 31,4% 

Bônus -1.128 -685 64,6% 

Salários e benefícios -673 -615 9,5% 

Administrativas e outras -999 -841 18,9% 

Amortização de ágio -125 -147 -14,5% 

Despesas tributárias (ex IR) -436 -273 60,0% 

Índice de eficiência (%) 40,3% 47,8% -7,5 p.p. 

Índice de remuneração (%) 21,6% 24,3% -2,7 p.p. 

Lucro antes dos impostos 4.971 2.793 78,0% 

Imposto de renda e contribuição 
social 

-1.143 -432 164,7% 

Taxa efetiva de imposto (%) 23,0% 15,5% 7,5 p.p. 

Lucro líquido 3.828 2.361 62,1% 

Fonte: BTG Pactual e BB Investimentos.  

 

 

 

BPAC11 
Dados de 
negociação 

    

Rating  Outperform 

Preço-alvo 20E R$ 56,30 

Último Preço R$ 37,50 

Upside (%) % 50,1% 

Market Cap R$ mi 45.712 

Variação 1 mês % 15,1% 

Variação 12 meses % -3,6% 

Variação 2020 % -50,3% 

Mín. 52 semanas R$ 25,53 

Máx. 52 semanas R$ 83,69 

 

 

Fonte: Economatica em 24/04/2020 
 

 

Múltiplos         

  2020e 2021e 2022e 

P/L  15,0 11,9 10,1 

P/VPA  2,2 2,0 1,9 

Fonte: BB Investimentos Research, considerando preço-
alvo 20E. 
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O que vem pela frente? É importante destacar que o BTG Pactual já vinha diminuindo seu nível de risco 
ao longo dos primeiros meses desse ano, priorizando uma maior liquidez e uma postura mais defensiva. 
O índice de Basiléia fechou o ano em 14,9%, mas projetamos um crescimento considerável, encerrando o 
1T20 próximo de 20%, sendo consequência de uma postura mais conservadora adotada. Essa postura 
seria compensada por uma expectativa de um mercado de capitais bastante aquecido em 2020, o que 
elevaria substancialmente as receitas da companhia. Portanto, essa expectativa foi revista nos nossos 
modelos, visto as condições atuais do mercado financeiro. Por outro lado, continuamos esperando uma 
continuidade no processo de expansão do BTG Digital, com o lançamento de novos produtos e a adesão 
de mais agentes autônomos ao modelo.  
 
Impacto covid-19. O BTG sofrerá fortemente o impacto da crise, principalmente por dois motivos: (i) ser 
um banco altamente dependente do mercado de capitais para desempenhar seu papel e que, com a 
crise, teve praticamente todas as operações de renda variável canceladas, restando praticamente o 
mercado de renda fixa; (ii) com a crise atingindo o mercado financeiro, é natural que muitos resgates 

ocorram de produtos com risco, diminuindo receitas tanto em Wealth Management como Asset 
Management. Cabe destacar que esses resgates não significam que o dinheiro está saindo do banco, 
mas indo para produtos com menor risco, que normalmente que geram menos receitas. 
 
Outros pontos que acreditamos que levarão o BTG a sofrer queda nas receitas: (iii) diante do estresse no 
mercado de renda variável, a receita de Sales & Trading que é proveniente das operações com capital do 
próprio banco diminuem consideravelmente, devido ao aumento da volatilidade e incerteza dos mercados; 
(iv) quanto à área de corporate lending, projetamos uma elevação da inadimplência como consequência 

natural da crise, mas em intensidade menor que os outros bancos já citados nesse relatório, visto a 
característica de exposição do BTG Pactual mais voltada para empresas de grande porte, que 
acreditamos serem as menos impactadas. 
 
Apesar de todos esses pontos negativos citados acima, consideramos que o BTG Pactual tende a passar 
por essa crise de forma saudável, devido a postura mais conservadora tomada recentemente, bem como 
pelos seus níveis de capital. Além disso, é importante destacar que o banco é bem menos dependente de 
crédito, visto que aproximadamente 65% de sua receita é proveniente de fees, enquanto que a média dos 

grandes bancos é próximo de 35%. 
 
Valuation. Nosso preço-alvo deriva de um método de fluxo de caixa descontado em termos nominais, 
com uma taxa de perpetuidade (g) de 5,0% e um Ke de 14,3%. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Premissas Valuation  

Ke (Custo do Capital) 14.3% 

Beta 1.2 

Taxa Livre de risco 2,3% 

Prêmio de Mercado 7,3% 

Risco País 2,7% 

Crescimento na perpetuidade 5,0% 
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DRE   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Receita Total 5.353 8.333 8.977 6.590 -26,6% 10.771 8.753 -18,7% 10.623 

Investment Banking 464 949 957 352 -63,3% 1.044 590 -43,5% 799 

Corporate Lending 849 814 847 848 0,1% 875 890 1,8% 935 

Sales and Trading 1.539 2.801 3.741 2.355 -37,0% 4.676 3.180 -32,0% 3.657 

Asset Management 717 868 1.135 794 -30,0% 1.532 1.235 -19,3% 1.727 

Wealth Management 472 610 694 417 -39,9% 729 551 -24,4% 675 

Pan Americano 5 467 8 413 5081,4% 10 578 5703,2% 722 

Principal Investments 691 1.290 885 915 3,4% 1.141 1.170 2,6% 1.508 

Interest and Others 615 534 711 496 -30,2% 764 558 -27,0% 600 

Despesas operacionais totais -2.560 -3.362 -3.548 -2.749 -22,5% -4.086 -3.752 -8,2% -4.647 

Bônus -685 -1.128 -1.077 -725 -32,7% -1.292 -1.094 -15,3% -1.328 

Salários e benefícios -615 -673 -530 -671 26,5% -492 -732 48,8% -800 

Administrativas e outras -841 -999 -1.410 -923 -34,6% -1.692 -1.400 -17,2% -1.912 

Amortização de ágio -147 -125 -154 -154 0,0% -158 -158 0,0% -162 

Despesas tributárias (ex IR) -273 -436 -377 -277 -26,6% -452 -368 -18,7% -446 

Índice de eficiência (%) 47,8% 40,3% 39,5% 41,7% 2,2 p.p. 37,9% 42,9% 4,9 p.p. 43,7% 

Índice de remuneração (%) 24,3% 21,6% 17,9% 21,2% 3,3 p.p. 16,6% 20,9% 4,3 p.p. 20,0% 

Lucro antes dos impostos 2.793 4.971 5.429 3.841 -29,2% 6.684 5.001 -25,2% 5.975 

Imposto de renda e contribuição social -432 -1.143 -1.412 -960 -32,0% -1.738 -1.250 -28,1% -1.494 

Taxa efetiva de imposto (%) 15,5% 23,0% 26,0% 25,0% -1,0 p.p. 26,0% 25,0% -1,0 p.p. 25,0% 

Lucro líquido 2.361 3.828 4.018 2.881 -28,3% 4.947 3.751 -24,2% 4.482 

Margem líquida (%) 44,1% 45,9% 44,8% 43,7% -1,0 p.p. 45,9% 42,8% -3,1 p.p. 42,2% 

Dividendos 593 1.165 1.004 1.956 94,8% 1.237 2.478 100,4% 2.917 

Payout 21,6% 27,7% 25,0% 60,0% 35,0 p.p. 25,0% 60,0% -35,0 p.p. 60,0% 

ROAE (%) 12,6% 17,9% 17,5% 13,1% -4,4 p.p. 18,8% 15,9% -2,8 p.p. 17,7% 

EPU (Lucro por unit) 2,71 4,39 4,60 3,30 -28,2% 5,67 4,30 -24,1% 5,14 

DPU (Dividendo por unit) 0,68 1,34 1,15 2,24 94,9% 1,42 2,84 100,6% 3,34 

 

Fonte: BTG Pactual e BB Investimentos  

 

Análise de Sensibilidade      

   
Preço-alvo 

20E 
 

 

g/Ke 13,3% 13,8% 14,3% 14,8% 15,3% 

4,0% 59,80 56,40 53,30 50,60 48,10 

4,5% 61,60 58,00 54,70 51,80 49,10 

5,0% 63,70 59,80 56,30 53,10 50,30 

5,5% 66,10 61,80 58,00 54,60 51,60 

6,0% 68,80 64,10 59,90 56,30 53,00 

Fonte: BTG Pactual e BB Investimentos  
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ABC Brasil 

 
O ano de 2019 foi positivo para o Banco ABC Brasil, apesar do crescimento a/a tímido 
do lucro líquido (+1,5%) e o decréscimo de 130 p.p. no ROE, fechando ano em 12%. 
Destacamos alguns pontos: (i) a carteira de crédito apresentou um crescimento 
consistente de 32,5%, mesmo não sendo totalmente refletido na NII, ainda; (ii) 
crescimento de fees de M&A em 66%, compensando a queda proveniente de 
concessão de garantias; e (iii) inadimplência em patamares que consideramos 
saudáveis, refletindo o conservadorismo do banco.  
 
Enxergamos o crescimento de 32,5% da carteira de crédito como positivo, 
principalmente quando levamos em consideração a velocidade de crescimento do 
sistema como um todo. Como exemplo, destacamos que no 4T19 a carteira de crédito 
do ABC Brasil cresceu 13%, enquanto o mercado apresentou uma alta de 2,5%. Outro 
ponto de destaque é que esse crescimento se deu em um momento que as empresas 
do Corporate e Large Corporate estavam optando por buscar o mercado de capitais 
para financiarem suas operações.  
 
Outro ponto que demonstra a boa gestão do Banco ABC é o controle da inadimplência. 
O custo do risco fechou em 1,2%, frente 0,9% no ano anterior. Entretanto, esse 
crescimento é muito mais um reflexo do aumento da carteira de crédito do que uma 
mudança de apetite ao risco ou de deterioração da carteira. Outro ponto de destaque é 
o crescimento de 5% nas receitas totais, mesmo em um ano no qual sua principal linha 
de receita (Garantias), que representava mais de 60% do total, apresentou uma queda 
considerável (-13,1%). 
 
No ano passado, o ABC Brasil também apresentou o plano de expansão de seus 
segmentos de atuação. Anteriormente, o banco só atendia empresas com faturamento 
bruto anual (FBA) acima de R$ 250 milhões e, no 2S19, começou a atender clientes 
com FBA acima de R$ 30 milhões. Essa avenida de crescimento foi muito importante 
para o futuro da companhia, possibilitando o aumento das margens e do lucro líquido, e 
com conservadorismo e velocidade de implementação. 
 

Banco ABC Brasil       
R$ milhões 2019 2018 a/a 

Resultado Financeiro (NII) 994,9 958,6 3,8% 

NIM - Margem Financeira Líquida 3,3% 3,5% - 17 bps 

Provisão de Liquidação Duvidosa (130,7) (118,2) 10,6% 

PDD / média da carteira de crédito 0,9% 0,9% - 8 bps 

Result. Intermediação Financeira 864,3 840,4 2,8% 

NIM pós PDD 2,9% 3,1% - 17 bps 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

337,0 360,2 -6,4% 

Despesas Não-Juros (375,9) (404,9) -7,2% 

Índice de Eficiência 25,5% 27,2% - 165 bps 

Lucro tributável 830,9 774,9 7,2% 

IR / CS (177,8) (230,3) -22,8% 

Taxa efetiva de Imposto 21,4% 29,7% - 833 bps 

Lucro Líquido Recorrente 489,3 441,0 11,0% 

Fonte: Banco ABC Brasil e BB Investimentos 

 
O que vem pela frente? O banco preferiu colocar em stand by a estratégia de 
crescimento para o segmento middle (FBA entre R$ 30 e 250 milhões), suspendendo as 
contratações e os investimentos que estavam planejados. Para isso, fizemos o exercício 
no nosso modelo de postergar os investimentos que estavam propostos para 2020, para 
2021 e, junto com isso, o crescimento da carteira com base nesse segmento também foi 
adiado para 2021. Quanto aos outros segmentos que o banco já atuava, a estratégia 
continua, visto que as empresas do Corporate e do Large tendem a sofrer menos que as 
menores. Além disso, com o mercado de capitais praticamente fechado (visto os altos 
custos de emissão, além dos preços atuais), a carteira de crédito deverá crescer com 
spreads provavelmente mais altos.  
 
Impacto covid-19. Como já dito anteriormente, a postura conservadora do banco, 

aliado com um nível de capital sólido (capital nível 1 em Dez/19 em 14%), permitem 
projetarmos que o ABC Brasil não terá grandes dificuldades para atravessar essa crise.  

ABCB4 
Dados de 
negociação 

    

Rating  Outperform 

Preço-alvo 20E R$ 16,00 

Último Preço R$ 13,30 

Upside (%) % 22.4% 

Market Cap R$ mi 2.847 

Variação 1 mês % 15,4% 

Variação 12 meses % -25,8% 

Variação 2020 % -32,5% 

Mín. 52 semanas R$ 23,85 

Máx. 52 semanas R$ 10,70 

 

 

Fonte: Economatica em 24/04/2020 

 
 

Múltiplos         

  2020e 2021e 2022e 

P/L  7,6x 6,9x 6,1x 

P/VPA  0,9x 0,8x 0,7x 

LPA  2,22 2,43 2,78 

Fonte: BB Investimentos Research, considerando 
preço-alvo 20E. 



ABC Brasil 

16 / 32 

Junta-se a isso a característica de seus principais cliente, que são as empresas de grande as quais 
devem sofrer menos na crise, visto sua capacidade de caixa e as maiores facilidades em levantarem 
dívidas. Além disso, nossos modelos implicavam em uma despesa mais elevada para 2020 em função 
das estratégias de expansão do portfólio, fato que foi postergado para o ano que vem, reduzindo a 
pressão em cima das margens e do lucro líquido. Outro ponto positivo é o caixa da companhia, que entra 
nessa crise com um caixa (ou investimentos líquidos) representando 40% da carteira de crédito e 3x o 
patrimônio líquido. 
 
Cabe ressaltar que, em conversa com a companhia, a mesma fez questão de frisar as diferentes 
características das últimas crises que tivemos. Na crise de 2002, o que mais afetou foi o câmbio, que 
impactou fortemente as empresas com dívidas em dólares; na crise de 2008, o problema foi mais ligado à 
falta de liquidez; e, por fim, a crise de 2016 impactou mais as empresas ligados à lava jato, que na sua 
maioria eram grandes empresas. Nesse momento, o impacto é na economia como um todo, afetando 
tanto a oferta quanto a demanda, e causando problemas em todos os setores, apesar das diferentes 
intensidades. Esse seria o ponto de atenção sobre o banco, projetando que um maior contágio da crise 
não deixaria o ABC Brasil sem sentir os impactos.  
 

Valuation. Nosso preço-alvo deriva de um método de fluxo de caixa descontado em termos nominais, 
com uma taxa de perpetuidade (g) de 5,0% e um Ke de 14,5%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRE   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Resultado Financeiro (NII)  959   995  1.084 1.052 -2,9% 1.293 1.166 -9,8%  1.283  

NIM - Margem Financeira Líquida 3,5% 3,3% 3,5% 3,3% - 20 p.p. 3,8% 3,4% - 33 p.p 3,5% 

Provisão de Liquidação Duvidosa -118 -131 -128 -231 80,0% -154 -245 58,8% -267 

PDD / média da carteira de crédito 0,9% 0,9% 0,9% 1,5% 62 p.p. 1,1% 1,3% 20 p.p. 1,3% 

Result. Intermediação Financeira 840 864 955 821 -14,0% 1.139 922 -19,1% 1.016 

NIM pós PDD 3,1% 2,9% 3,1% 2,6% - 51 p.p. 3,3% 2,7% - 60 p.p 2,8% 

Receita de Tarifas, Serviços e Seguros 360 337 331 351 5,8% 355 382 7,7% 409 

Despesas Não-Juros 405 376 -432 -389 -10,1% -491 -436 -11,4% -455 

Índice de Eficiência 27,2% 25,5% 27,2% 27,2% - 4 p.p. 26,9% 27,6% 68 p.p. 26,3% 

Lucro tributável 775 831 843 771 -8,5% 971 856 -11,8% 958 

IR / CS -230 -178 -181 -208 15,0% -262 -248 -5,3% -278 

Taxa efetiva de Imposto 30% 21% 22% 27% 550 p.p. 27% 29% 200 p.p. 29% 

Lucro Líquido Recorrente 441 489 516 420 -18,7% 566 465 -17,9% 537 

LPA 2,07 2,53 2,49 2,22 -11,1% 2,73 2,43 -10,8% 2,78 

Dividendos por ação 0,62 0,76 1,12 0,66 -40,7% 1,23 0,73 -40,5% 0,83 

VPA por ação 18,92 19,37 19,03 19,21 0,9% 19,16 20,91 9,2% 22,85 

ROAA 11,5% 13,7% 13,6% 12,0% -157 p.p 14,8% 12,1% -269 p.p. 12,7% 

ROAE 1,3% 1,5% 1,8% 1,6% - 22 p.p. 1,9% 1,6% - 34 p.p 1,7% 

 

Fonte: Banco ABC e BB Investimentos   

Premissas Valuation  

Ke (Custo do Capital) 14.5% 

Beta 1.3 

Taxa Livre de risco 2,3% 

Prêmio de Mercado 7,3% 

Risco País 2,7% 

Crescimento na perpetuidade 5,0% 
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Crédito   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Carteira de crédito 12.979 17.199 16.198 17.830 10,1% 17.823 19.797 11,1% 21.331 

% crescimento A/A 
7,3% 32,5% 24,8% 37,4% 

1.257 
bps 

37,3% 11,0% 
- 2.630 

bps 
7,8% 

Provisões para devedores duvidosos - 
PDD 

325 409  421  464 10,1% 463 515 11,1% 555 

PDD / Carteira de crédito 2,5% 2,4% 2,6% 2,6% 0 bps 2,6% 2,6% 0 bps 2,6% 

Crédito em curso anormal (NPL) 26 120  65  214 230,2% 71 198 177,7% 213 

NPL / Carteira de crédito 0,2% 0,7% 0,4% 1,2% 80 bps 0,4% 1,0% 60 bps 1,0% 

 

DRE (variação a/a) 2020 / 2019 2021 / 2020 2022 / 2021 

Resultado Financeiro (NII) 5,8% 10,8% 10,0% 

NIM - Margem Financeira Líquida 0,0 p.p. 0,1 p.p. 0,1 p.p. 

Net provision for loan losses 76,9% 5,8% 9,3% 

PDD / média da carteira de crédito 0,6 p.p. -0,2 p.p. 0,0 p.p. 

Resultado Intermediação Financeira -5,0% 12,2% 10,2% 

NIM pós PDD -0,3 p.p. 0,1 p.p. 0,1 p.p. 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

4,0% 9,0% 7,0% 

Despesas Não-Juros -203,4% 12,1% 4,5% 

Índice de Eficiência 1,7 p.p. 0,4 p.p. -1,4 p.p. 

Lucro tributável -7,2% 11,0% 11,8% 

IR / CS 17,1% 19,2% 11,8% 

Taxa efetiva de Imposto 5,6 p.p. 2,0 p.p. 0,0 p.p. 

Lucro Líquido Recorrente -14,2% 10,7% 15,5% 

LPA -12,6% 9,8% 14,3% 

Dividendos por ação -12,6% 9,8% 14,3% 

VPA por ação -0,8% 8,9% 9,3% 

ROAA -1,7 p.p. 0,1 p.p. 0,6 p.p. 

ROAE 0,1 p.p. 0,0 p.p. 0,1 p.p. 

Resultado Financeiro (NII) 5,8% 10,8% 10,0% 

Fonte: Banco ABC e BB Investimentos 

 

Análise de Sensibilidade      

   
Preço-alvo 

20E 
 

 

g/Ke 13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 15,5% 

4,0% 18,0 16,9 15,9 15,0 14,1 

4,5% 18,1 17,0 15,9 15,0 14,2 

5,0% 18,3 17,1 16,0 15,0 14,2 

5,5% 18,4 17,2 16,1 15,1 14,2 

6,0% 18,6 17,3 16,1 15,1 14,2 

Fonte: Banco ABC e BB Investimentos  
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Banrisul 

 
O ano de 2019 foi relativamente negativo para o Banrisul, com alguns pontos positivos, 
mas com mais pontos negativos. Como destaque positivos, identificamos (i) crescimento 
na receita de serviços (+2,3% a/a), mesmo diante de todos os desafios do ano passado; 
(ii) redução nominal nas despesas administrativas, levando em consideração as 
despesas com pessoal; e (iii) entrega de quase todos os pontos do guidance 2019, 

conforme prometido. 
 
Entretanto, o ano foi marcado por mais pontos negativos. Apesar do banco ter 
apresentado um crescimento de 16,2% no lucro líquido, esse foi ajudado por uma taxa 
efetiva de imposto baixa frente ao esperado pelo mercado (23% vs 26%), além de uma 
menor provisão se levarmos em consideração o nível de provisão mantido 
anteriormente pelo Banrisul, o que fez com o índice de cobertura caísse de 300% em 
Dez/18 para 227% em dez/19. Essa piora na carteira de crédito também pôde ser 
notada na deterioração do índice de inadimplência, que fechou o ano de 2019 em 
3,37%, frente a 2,55% em 2018. 
 
Outro ponto negativo foi o crescimento de 6% na carteira de crédito, abaixo do 
crescimento do SFN e de bancos concorrentes. Também foi possível notar uma queda 
de 290 p.p. na margem financeira a/a, justificado por taxas de juros mais baixas, o que 
leva a spreads mais pressionados. Além disso, o mix da carteira retirou um pouco de 
rentabilidade do banco, visto o ganho de participação do consignado na carteira, 
produto que tem baixo spread. 
 

Enxergamos essa dificuldade do Banrisul como reflexo da atividade econômica mais 
fraca da região Sul nos últimos anos, que ainda é somada a um cenário de maior 
competição com novos entrantes e maior atuação dos grandes bancos na região. Diante 
desse cenário, o guidance 2020 mostrava crescimento mais tímido, representando uma 
queda de aproximadamente 1% no lucro líquido e uma consequente queda no ROE de 
200 p.p., se consideramos o meio da range. 
 

Banrisul       
R$ milhões 2019 2018 a/a 

Resultado Financeiro (NII) 5.525 5.691 -2,9% 

NIM - Margem Financeira Líquida 7,5% 8,2% - 73 bps 

Provisão de Liquidação Duvidosa (1.194) (1.280) -6,7% 

PDD / média da carteira de crédito 3,4% 3,9% - 51 bps 

Result. Intermediação Financeira 4.331 4.411 -1,8% 

NIM pós PDD 5,9% 6,4% - 50 bps 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

2.043 1.996 2,3% 

Despesas Não-Juros (4.774) (4.624) 3,2% 

Índice de Eficiência 50,1% 50,7% - 54 bps 

Lucro tributável 1.600 1.783 -10,3% 

IR / CS (112) (609) -81,5% 

Taxa efetiva de Imposto 7,0% 34,1% - 2.712 bps 

Lucro Líquido Recorrente 1.274 1.096 16,2% 

Fonte: Banrisul e BB Investimentos 

 
O que vem pela frente? Diante do guidance divulgado junto com o resultado do 4T19, 
projetávamos um ano complicado para o Banrisul, com dificuldade em manutenção de 
margens e constante pressão do estado do Rio Grande do Sul com os atrasos na folha 
de pagamento, visto a grande participação desse produto na carteira total do banco. 
Hoje, o estado do RS já está pagando seus funcionários com atraso próximo a 29 dias. 
Pelo lado positivo, a companhia esperava um ano de crescimento robusto em sua 
carteira de crédito, com range de 9-13% para 2020, apesar de acharmos que seria mais 
provável números próximos ao piso.  
 

Impacto covid-19. O Banrisul será muito impactado pela crise do coronavírus, seja de 

forma direta ou indireta. A forma direta será percebida na queda de demanda por crédito 
e receita de serviços, visto a queda na renda e perda de emprego das famílias. Esse 
motivo também levará a um aumento considerável na inadimplência, aproximando de 
patamares alcançados na crise de 2015/16, de acordo com nossas projeções 
 

BRSR6 
Dados de 
negociação 

    

Rating  Market Perform 

Preço-alvo 20E R$ 18,60 

Último Preço R$ 11,87 

Upside % 56,6% 

Market Cap R$ mi 5.293 

Variação 1 mês % 2,2% 

Variação 12 meses % -45,3% 

Variação 2020 % -44,3% 

Mín. 52 semanas R$ 24,80 

Máx. 52 semanas R$ 10,63 

 

 

Fonte: Economatica em 24/04/2020 

 
 

Múltiplos         

  2020e 2021e 2022e 

P/L   7,5x   6,6x   5,7x  

P/VPA   0,9x  0,8x   0,8x  

LPA   2,50   2,83   3,28  

Fonte: BB Investimentos Research, considerando 
preço-alvo 20E. 
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Outro pondo sensível do Banrisul é a preocupação com a saúde financeira do Estado do Rio Grande do 
Sul que, diante da epidemia, já vem dando sinais que poderia aumentar ainda mais o atraso no 
pagamento de sua folha de pagamentos, o que traria danos significativos para o banco. Só para termos 
noção da importância desse ponto, hoje o crédito consignado representa 2/3 da carteira PF, e o 
consignado com o estado representa 40% desse montante. Um ponto que pode dar esperanças tanto 
para o banco quanto para os funcionários do estado, é o fato de algumas decisões judiciais entenderem 
que o governo do RS, ao atrasar pagamentos dos seus funcionários e, paralelamente, ser dono do banco 
estatal, seria uma forma de autofinanciamento, visto que 70% da folha de pagamento do RS é pelo 
Banrisul.  
 
Por outro lado, o Banrisul pode ser considerado ter tido um pouco de sorte no momento dessa crise. 
Devido à alta inadimplência que teve em sua carteira Corporate em 2015/16, o banco vinha “secando” 
essa carteira, sem objetivo de expandir sua atuação nesse segmento. Além disso, sabendo que não 
poderia contar com o estado do RS para qualquer possível aporte de capital, o banco vinha sendo mais 
cauteloso em aumento de carteira em períodos recentes, fato que pode ser visto como positivo para 
enfrentar essa crise.  
 
Outros dois pontos positivos para o Banrisul é o seu funding e seu caixa/capital. Por ser um banco voltado 
para o varejo e com grande relevância no estado do RS, em momento de crise a instituição está vendo 
sua captação líquida ficar positiva, como um movimento conhecido por “flight to quality”. Quanto ao 
caixa/investimentos líquidos, o que já era confortável ainda teve a ajuda da liberação do compulsório por 
parte do BCB, o que levaria, segundo nossas estimativas, a um caixa de R$ 30 bilhões, frente a uma 
carteira de R$ 36 bilhões, aproximadamente.  

 
Valuation. Nosso preço-alvo deriva de um método de fluxo de caixa descontado em termos nominais, 
com uma taxa de perpetuidade (g) de 5,0% e um Ke de 14,5%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRE   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Resultado Financeiro (NII) 5.691 5.525 5.725 5.809 1,5% 6.187 5.882 -4,9% 6.304 

NIM - Margem Financeira Líquida 8,2% 7,5% 7,2% 7,5% 0,3 p.p. 7,1% 7,1% -0,1 p.p. 6,9% 

Provisão de Liquidação Duvidosa (1.280) (1.194) (1.319) (1.712) 29,7% (1.523) (1.434) -5,9% (1.495) 

PDD / média da carteira de crédito 3,9% 3,4% 3,5% 4,7% 1,2 p.p. 3,7% 3,7% 0,0 p.p. 3,5% 

Result. Intermediação Financeira 4.411 4.331 4.405 4.098 -7,0% 4.663 4.449 -4,6% 4.809 

NIM pós PDD 6,4% 5,9% 5,6% 5,3% -0,3 p.p. 5,4% 5,4% 0,0 p.p. 5,3% 

Receita de Tarifas, Serviços e Seguros 1.996 2.043 2.206 2.124 -3,7% 2.382 2.209 -7,3% 2.298 

Despesas Não-Juros (4.624) (4.774) (4.597) (4.464) -2,9% (4.775) (4.636) -2,9% (4.816) 

Índice de Eficiência 50,7% 50,1% 49,7% 48,0% -1,7 p.p. 47,9% 49,0% 1,1 p.p. 47,9% 

Lucro tributável 1.783 1.600 2.014 1.758 -12,7% 2.271 2.022 -11,0% 2.291 

IR / CS -609 -112 -142 -519 266,3% -160 -647 305,2% -733 

Taxa efetiva de Imposto 34% 7% 7% 30% 22,5 p.p. 7% 32% 25,0 p.p. 32% 

Lucro Líquido Recorrente 1.096 1.274 1.655 1.022 -38,2% 1.894 1.158 -38,9% 1.341 

LPA 2,68 3,11 4,05 2,50 -38,2% 4,63 2,83 -38,9% 3,28 

Dividendos por ação 1,03 1,32 1,62 1,00 -38,2% 1,85 1,13 -38,9% 1,31 

VPA por ação 17,80 19,06 21,49 20,56 -4,3% 24,27 22,26 -8,3% 24,22 

ROAA 1,7% 1,7% 1,5% 1,7% 0,2 p.p. 0,0% 2,0% 0,1 p.p. 2,3% 

ROAE 16,0% 17,7% 20,0% 12,6% -7,3 p.p. 20,2% 13,2% -7,0 p.p. 14,1% 

 

Fonte: Banrisul e BB Investimentos   

Premissas Valuation  

Ke (Custo do Capital) 14.5% 

Beta 1.3 

Taxa Livre de risco 2,3% 

Prêmio de Mercado 7,3% 

Risco País 2,7% 

Crescimento na perpetuidade 5,0% 
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Crédito   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Carteira de crédito 34.064 36.183 39.214 36.651 -6,5% 43.120 40.845 -5,3% 44.567 

% crescimento A/A 8,6% 6,2% 8,4% 1,3% -7,1 p.p. 10,0% 11,4% 1,5 p.p. 9,1% 

Provisões para devedores duvidosos - 
PDD 

2.612 2.764 2.941 2.749 -6,5% 3.234 3.063 -5,3% 3.343 

PDD / Carteira de crédito 7,7% 7,6% 7,5% 7,5% 0,0 p.p. 7,5% 7,5% 0,0 p.p. 7,5% 

Crédito em curso anormal (NPL) 869 1.219 1.372 1.723 25,5% 1.509 1.511 0,1% 1.560 

NPL / Carteira de crédito 2,5% 3,4% 3,5% 4,7% 1,2 p.p. 3,5% 3,7% 0,2 p.p. 3,5% 

 

DRE (variação a/a) 2020 / 2019 2021 / 2020 2022 / 2021 

Resultado Financeiro (NII) 5,1% 2,5% 7,9% 

NIM - Margem Financeira Líquida 0,0 p.p. -0,4 p.p. -0,1 p.p. 

Net provision for loan losses 43,4% -16,2% 4,3% 

PDD / média da carteira de crédito 1,3 p.p. -1,0 p.p. -0,2 p.p. 

Resultado Intermediação Financeira -5,4% 10,3% 9,1% 

NIM pós PDD -0,6 p.p. 0,1 p.p. 0,0 p.p. 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

4,0% 4,0% 4,0% 

Despesas Não-Juros -6,5% 3,9% 3,9% 

Índice de Eficiência -2,1 p.p. 0,5 p.p. -1,3 p.p. 

Lucro tributável 9,9% 19,0% 15,3% 

IR / CS 361,1% 29,1% 15,3% 

Taxa efetiva de Imposto 22,5 p.p. 2,5 p.p. 0,0 p.p. 

Lucro Líquido Recorrente -19,7% 17,9% 18,1% 

LPA -19,7% 17,9% 18,1% 

Dividendos por ação -24,0% 17,9% 18,1% 

VPA por ação 7,9% 8,6% 9,4% 

ROAA 0,4 p.p. 0,1 p.p. 0,4 p.p. 

ROAE -5,1 p.p. 1,1 p.p. 1,1 p.p. 

Resultado Financeiro (NII) 5,1% 2,5% 7,9% 

Fonte: Banrisul e BB Investimentos 

 

Análise de Sensibilidade      

   
Preço-alvo 

20E 
 

 

g/Ke 13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 15,5% 

4,0% 19,8 18,6 17,5 16,5 15,6 

4,5% 20,5 19,2 18,0 17,0 16,1 

5,0% 21,3 19,9 18,6 17,5 16,5 

5,5% 22,2 20,6 19,3 18,1 17,0 

6,0% 23,2 21,5 20,0 18,7 17,6 

Fonte: Banrisul e BB Investimentos  
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Banco Inter 

 
O ano de 2019 foi marcante para o Banco Inter, representando um marco em sua 
história. No ano passado, o banco foi capaz de abrir mais de 13 mil novas contas por dia 
útil, superando a marca de 4 milhões de contas. Também foi marcado pelo lançamento 
do tão aguardado super app, a plataforma que representa a tentativa do banco de se 

tornar um banco que gera receitas de fontes além de crédito e serviços tradicionais 
como, por exemplo, as receitas de take rate que são geradas quando seus clientes 
compram produtos de marcas parceiras através do app do banco. 
 
No ano passado, o Banco Inter também anunciou o fechamento da parceria com a Wiz 
pra a distribuição de seguros para seus clientes, por meio de canais digitais. O foco da 
parceria é a venda de consórcio e previdência privada. O valor dessa transação foi de 
R$ 114 milhões, sendo que R$ 45 milhões foram pagos na data do fechamento do 
negócio, o que contribuiu para que o lucro líquido crescesse na comparação anual (R$ 
81,6 milhões em 2019, representando uma alta de 16,8% frente a 2018). 
 
Outro ponto de destaque em 2019 foi o desempenho das ações do banco Inter, que 
acumularam uma valorização superior a 150%, sendo que, em agosto, chegou a 
alcançar uma valorização superior a 220% no acumulado do ano. No meio do ano, 
aconteceu o follow on, que tinha como objetivo a captação de R$ 1 bilhão, e o Softbank 
fez uma oferta do valor total, o que foi encarado pelo mercado como uma notícia muito 
positiva diante do prestígio que detinha perante o mercado financeiro. Inclusive, foi 
oferecido uma cadeira no Conselho de Administração do banco para o Softbank, para 
que ele pudesse contribuir com o seu conhecimento, principalmente de tecnologia. 
 
Em resumo, consideramos o ano do Banco Inter positivo no que refere aos dados 
operacionais e realizações; entretanto, como escrevemos algumas vezes nas nossas 
análises, acreditamos que a monetização (transformação em receita) de todas essas 
ações ainda ficou aquém do esperado. Na nossa análise, o banco precisa comprovar 
sua capacidade de gerar receitas e, consequentemente, lucro com toda essa 
transformação. 
 

Banco Inter       
R$ milhões 2019 2018 a/a 

Resultado Financeiro (NII) 850,9 646,6 31,6% 

NIM - Margem Financeira Líquida (255,7) (233,9) 9,3% 

Provisão de Liquidação Duvidosa 595,2 412,7 44,2% 

PDD / média da carteira de crédito 7,6% 9,6% - 199 bps 

Result. Intermediação Financeira (131,0) (57,6) 127,3% 

NIM pós PDD 3,1% -0,4% 352 bps 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

464,2 355,1 30,7% 

Despesas Não-Juros 5,9% 8,3% - 232 bps 

Índice de Eficiência 130,7 58,1 124,9% 

Lucro tributável (531,4) (310,3) 71,3% 

IR / CS 67,7% 60,3% 742 bps 

Taxa efetiva de Imposto 83,3 94,6 -11,9% 

Lucro Líquido Recorrente (1,5) (24,0) -93,6% 

Fonte: Banco Inter e BB Investimentos 

 
O que vem pela frente? Como citado no texto acima, acreditamos que 2019 foi um ano 
de muitas mudanças. Sendo assim, tínhamos a expectativa que 2020 seria um ano de 
consolidação de sua posição, principalmente no que tange ao aumento de suas 
margens e de seus lucros. Com isso, projetávamos uma continuidade no crescimento 
exponencial na abertura de contas, adicionado as expectativas da companhia de atingir 
outras metas: (i) ser capaz de crescer carteira de crédito, tanto em crédito imobiliário 
quanto em outros produtos de crédito; (ii) aumento de receita de serviços com o 
crescimento do cross selling; e (iii) fechamento de parcerias para aumentar as ofertas 
no super app, possibilitando um crescimento da receita de take rate, além da  
recorrência dos usuários no app.  
 
 
 
 

 

BIDI4 
Dados de 
negociação 

    

Rating  Market Perform 

Preço-alvo 20E R$ 11.90 

Último Preço R$ 9.00 

Upside (%) % 32,2% 

Market Cap R$ mi 6.548 

Variação 1 mês % -8,8% 

Variação 12 meses % -14,5% 

Variação 2020 % -42,5% 

Mín. 52 semanas R$ 5,77 

Máx. 52 semanas R$ 24,48 

 

 

Fonte: Economatica em 24/04/2020 

 
 

Múltiplos         

  2020e 2021e 2022e 

P/L   110,1x   41,2x   23,0x  

P/VPA   3,7x   3,5x  3,1x  

LPA   0,11   0,29   0,51  

Fonte: BB Investimentos Research, considerando 
preço-alvo 20E. 
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Impacto covid-19. Acreditamos que o impacto para o banco Inter será o maior entre os bancos sob nossa 

cobertura. Conforme já pontuamos nesse relatório, acreditamos que o cliente do banco Inter é um dos que 
mais serão afetados pela crise do coronavírus, com perda de renda e possivelmente de emprego. Isso 
poderá levar a um aumento de inadimplência elevado, visto que a atual carteira de crédito do banco tem 
uma característica muito diferente de 2015/2016, quando o imobiliário era a maior parte.  
 
Por outro lado, a crise chega em um momento que o banco Inter não apresenta qualquer sinal que possa 
ter qualquer problema de capital, visto seu recente follow on, fazendo com que seus índices de capital 
ficassem consideravelmente elevados, com índice de Basileia em 39,4% no 4T19, representando o mais 
alto entre os bancos citados nesse relatório. Além disso, o banco Inter tem mostrado agilidade em tomar 
decisões que ajudem financeiramente seus clientes nesse momento complicado, fato que poderia diminuir 
o impacto da inadimplência. Como exemplo, o banco anunciou ainda no início da crise que iria estender 
em 60 dias o prazo de pagamento das faturas para clientes (incluindo contas PJ e MEI) com limite do 
cartão de crédito de até R$ 4 mil, e que estivessem em dia com as suas faturas.  
 
Valuation. Nosso preço-alvo deriva de um método de fluxo de caixa descontado em termos nominais, 
com uma taxa de perpetuidade (g) de 6,0% e um Ke de 15,0%. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRE   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Resultado Financeiro (NII) 413  595  767  1.474  92,3% 987  1.786  80,9% 2.189  

NIM - Margem Financeira Líquida 9,6% 7,6% 9,7% 7,4% - 230 p.p. 9,7% 7,5% - 226 p.p 7,8% 

Provisão de Liquidação Duvidosa 58 131 (101) 216 -313,6% (141) 165 -217,0% 198 

PDD / média da carteira de crédito 0,4% -3,1% 2,1% 4,0% 190 p.p. 2,2% 2,5% 30 p.p 2,3% 

Result. Intermediação Financeira 470  726  666  1.690  154,0% 846  1.951  130,6% 2.387  

NIM pós PDD 8,3% 5,9% 8,4% 5,4% - 301 p.p. 8,3% 6,2% - 213 p.p. 6,5% 

Receita de Tarifas, Serviços e Seguros 58 131 213 175 -18,0% 288 272 -5,9% 360 

Despesas Não-Juros 284 492 (522) 622 -219,3% (616) 737 -219,6% 810 

Índice de Eficiência 60,3% 67,7% 53,3% 63,6% 1.035 p.p 48,3% 59,2% 1.085 p.p 50,5% 

Lucro tributável 95 83 267 112 -58,1% 407 303 -25,5% 550 

IR / CS 24 2 (85) 36 -141,9% (134) 100 -174,5% 187 

Taxa efetiva de Imposto 25,4% 1,8% 32,0% 32,0% 0 p.p. 33,0% 33,0% 0 p.p. 34,0% 

Lucro Líquido Recorrente 71  82  181  76  -58,1% 272  203  -25,5% 363  

LPA 0,71 0,82 0,26 0,11 -58,3% 0,39 0,29 -25,8% 0,51 

Dividendos por ação 0,18 0,20 0,06 0,03 -58,3% 0,10 0,07 -25,8% 0,13 

VPA por ação 9,49 21,96 1,62 3,19 97,4% 1,91 3,41 78,6% 3,80 

ROAA 1,6% 1,0% 2,1% 0,7% - 142 p.p. 2,5% 1,6% - 96 p.p. 2,3% 

ROAE 10,6% 5,2% 16,9% 3,4% - 1.353 p.p 22,0% 8,7% - 1.326 p.p 14,3% 

 

Fonte: Banco Inter e BB Investimentos   

Premissas Valuation  

Ke (Custo do Capital) 15.0% 

Beta 1.0 

Taxa Livre de risco 2,3% 

Prêmio de Mercado 7,3% 

Risco País 2,7% 

Crescimento na perpetuidade 6,0% 
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Crédito   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Previous Current % ∆ Previous Current % ∆ 2022e 

Carteira de crédito 3.340  5.063  5.527  5.739  3,8% 7.307  7.474  2,3% 9.722  

% crescimento A/A 
- 51,6% 34,7% 13,3% - 2.131 p.p 32,2% 30,2% 

- 198 
p.p 

30,1% 

Provisões para devedores duvidosos - 
PDD 

87  140  166  230  38,4% 227  224  -1,0% 292  

PDD / Carteira de crédito 2,6% 2,8% 3,0% 4,0% 100 p.p 3,1% 3,0% - 10 p.p 3,0% 

Crédito em curso anormal (NPL) 148  224  221  402  81,7% 292  336  15,1% 437  

NPL / Carteira de crédito 4,4% 4,4% 4,0% 7,0% 300 p.p 4,0% 4,5% 50 p.p 4,5% 

 

DRE (variação a/a) 2020 / 2019 2021 / 2020 2022 / 2021 

Resultado Financeiro (NII) 33,9% 21,1% 24,4% 

NIM - Margem Financeira Líquida -231,1% 21,1% 16,4% 

Net provision for loan losses 147,7% 21,1% 22,6% 

PDD / média da carteira de crédito -0,2 p.p. 0,1 p.p. 0,3 p.p. 

Resultado Intermediação Financeira 65,0% -23,6% 19,7% 

NIM pós PDD 7,1 p.p. -1,5 p.p. -0,2 p.p. 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

132,8% 15,4% 22,3% 

Despesas Não-Juros -0,5 p.p. 0,8 p.p. 0,3 p.p. 

Índice de Eficiência 33,6% 55,5% 32,5% 

Lucro tributável 26,6% 18,4% 10,0% 

IR / CS -4,1 p.p. -4,5 p.p. -8,6 p.p. 

Taxa efetiva de Imposto 34,0% 171,2% 81,6% 

Lucro Líquido Recorrente 2223,0% 179,7% 87,1% 

LPA 30,2 p.p. 1,0 p.p. 1,0 p.p. 

Dividendos por ação -7,2% 167,2% 78,8% 

VPA por ação -86,8% 167,2% 78,8% 

ROAA -86,8% 167,2% 78,8% 

ROAE -85,5% 6,8% 11,3% 

Resultado Financeiro (NII) -0,3 p.p. 0,9 p.p. 0,7 p.p. 

Fonte: Banco Inter e BB Investimentos 

 

Análise de Sensibilidade      

   
Preço-alvo 

20E 
 

 

g/Ke 14,0% 14,5% 15,0% 15,5% 16,0% 

5,0% 13,50 12,40 11,50 10,70 9,90 

5,5% 13,80 12,70 11,70 10,80 10,00 

6,0% 14,10 12,90 11,90 11,00 10,20 

6,5% 14,50 13,20 12,10 11,20 10,30 

7,0% 14,90 13,50 12,40 11,40 10,50 

Fonte: Banco Inter e BB Investimentos  
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Banco BMG 

 
O banco BMG realizou seu IPO no 2S19, após uma tentativa que não levou à frente 
em 2018. Os pilares para as expectativas de entregas eram: (i) lojas Help! como 
uma força de venda única, e com alta tecnologia, o que evitaria fraudes; (ii) expertise 
em crédito consignado e, com o fortalecimento de seu capital, poderia voltar para o 
segmento que já provou saber operar anteriormente; (iii) desenvolvimento de uma 
plataforma digital, fato que traria algumas vantagens, entre elas, a redução no custo 
de funding, aumentando a captação com o cliente varejo. 
 
Entretanto, pós IPO alguns acontecimentos colocaram as ações em tendência de 
queda. A principal discussão foi após a divulgação do resultado do 3T19, quando foi 
apresentada uma evolução considerável nas provisões constituídas para se proteger 
de eventuais derrotas em processos cíveis. Ao ser questionado, o banco disse que 
seus modelos não apresentavam essa alta na época do IPO, que inclusive levou a 
companhia a rever a previsão de lucro para 2019.  
 
Diante desse fato, o BMG tomou decisões tentando dar uma resposta ao mercado 
diante de tantas dúvidas, entre elas a troca de CEO. Entretanto, posterior à 
divulgação dos resultados do 4T19, a pressão sobre as ações continuou, com o 
mercado olhando para pontos como o aumento das “outras despesas operacionais”, 
que apresentaram um crescimento superior a 85% no ano passado.  
 
Mas o ano de 2019 também não foi só negativo. O banco divulgou bons números 
operacionais das lojas Help!, com crescimento do cross-selling index e do número de 
clientes (tanto digital quanto tradicional). Além disso, o banco também conseguiu um 
crescimento expressivo em sua carteira de crédito próximo de 20%. Outro ponto de 
destaque positivo foi o crescimento de mais de 50% na receita de seguros (parceria 
com a Generali) quando comparado a 2018.   
 

Banco BMG       
R$ milhões 2019 2018 a/a 

Resultado Financeiro (NII) 2.329 1.827 27,5% 

NIM - Margem Financeira Líquida 16,1% 15,3% 87 bps 

Provisão de Liquidação Duvidosa -637 -509 25,1% 

PDD / média da carteira de crédito 5,4% 5,6% - 20 bps 

Result. Intermediação Financeira 1.692 1.318 28,4% 

NIM pós PDD 12,8% 12,6% 17 bps 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

41 41 0,0% 

Despesas Não-Juros -694 -269 158,0% 

Índice de Eficiência 41,8% 42,7% - 85 bps 

Lucro tributável 83 382 -78,3% 

IR / CS -345 145 -337,9% 

Taxa efetiva de Imposto - 46% - 

Lucro Líquido Recorrente 345 258 33,7% 

Fonte: Banco BMG e BB Investimentos 

 
O que vem pela frente? 2020 iniciou com o banco focado em diminuir as dúvidas do 
mercado e apresentar o que já vinha prometendo desde a época do IPO. Para isso, 
precisava apresentar uma continuidade no crescimento da carteira e controle de 
despesas, tanto despesas administrativas quanto a linha “outras”.  

 
Além disso, o BMG pretendia avançar com sua estratégia digital, alavancando a rede 
de correspondentes e franqueados, focando em escala e eficiência, e ofertas mais 
amplas via meios digitais. Esse movimento auxiliará tanto o crescimento da carteira de 
crédito, com a expansão de clientes, quanto a redução de despesas. Para esse 
segundo ponto, o banco adotou uma postura de orçamento base zero, entre outras 
medidas de controle e redução de despesas.  
 
Impacto covid-19. O banco BMG não passará imune a essa crise, assim como todos 
os outros bancos. O banco possui quase 70% da carteira total em crédito consignado 
(cartão de crédito consignado), representando mais de 80% da carteira PF. Isso torna 
o BMG menos suscetível à crise do coronavírus, visto que a renda desse tipo de  

                        

BMGB4 
Dados de 
negociação 

    

Rating  Market Perform 

Preço-alvo 20E R$ 7,50 

Último Preço R$ 4,59 

Upside (%) % 63,4% 

Market Cap R$ mi 2.715 

Variação 1 mês % 27,1% 

Variação 12 meses % - 

Variação 2020 % -53,1% 

Mín. 52 semanas R$ 3,17 

Máx. 52 semanas R$ 10,45 

 

 
 

Fonte: Economática em 24/04/2020 

 

Múltiplos         

  2020e 2021e 2022e 

P/L  20,9x 13,8x 8,2x 

P/VPA  1,1x 1,1x 1,0x 

LPA  0,36 0,54 0,91 
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cliente está menos exposta ao risco de perda, diminuindo um pouco o risco de inadimplência. Além disso, 
o banco possui um índice de Basileia bem confortável, terminando o 4T19 em 22,5%, devido à 
incorporação do capital levantado no IPO.  
 
Por outro lado, o mesmo fator que o torna menos exposto à crise (participação do consignado na carteira 
total), poderia ser um ponto de atenção diante de uma possível diminuição de renda dos aposentados, ou 
até mesmo um atraso no pagamento. Outro ponto que o covid afeta o BMG é o fato de que 2020 seria um 
ano de turnaround, com muitos projetos de crescimento, fato que pode ser postergado para o ano que 
vem. 
 
Outro ponto de dificuldade é a dependência do BMG no atendimento físico, seja esse através de 
correspondente bancário ou lojas Help!. Diante da pandemia e da proibição de circulação de pessoas nas 
ruas, mais de 95% desses pontos se encontram fechadas, com ofertas de produtos através de ligação, 
forma de atuar que não é a expertise do banco. Apesar do banco dizer que está aproveitando o momento 
para aumentar a penetração de produtos em sua base de clientes e estreitando o relacionamento, 
acreditamos que a falta do atendimento físico para a companhia será muito sentida, fazendo com que as 
concessões de crédito caiam de forma abrupta. 
 
Quanto ao risco de queda ou atraso no pagamento de benefícios do governo federal, consideramos essa 
possibilidade baixa, principalmente pela característica do cliente do BMG. Em média, os clientes são de 
renda C, D ou E (com renda até R$ 3 mil), o que os torna menos suscetível a algum tipo de corte do 
governo, e algo nunca visto nas crises anteriores.   
 
Valuation. Nosso preço-alvo deriva de um método de fluxo de caixa descontado em termos nominais, 
com uma taxa de perpetuidade (g) de 5,5% e um Ke de 14,8%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRE   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Resultado Financeiro (NII) 1.827 2.329 3.425 3.108 -9,2% 4.540 3.910 -13,9% 5.038 

NIM - Margem Financeira Líquida 15,3% 16,1% 20,7% 18,5% - 223 p.p 22,2% 20,3% - 191 p.p. 21,6% 

Provisão de Liquidação Duvidosa -509 -637 -842 -900 6,8% -1.102 -1.077 -2,2% -1.338 

PDD / média da carteira de crédito 5,6% 5,4% 6,2% 6,2% 0 p.p. 6,3% 6,3% 0 p.p. 6,3% 

Result. Intermediação Financeira 1.318 1.692 2.582 2.209 -14,5% 3.438 2.833 -17,6% 3.700 

NIM pós PDD 12,6% 12,8% 16,5% 13,6% - 286 p.p. 17,7% 15,6% - 208 p.p. 16,8% 

Receita de Tarifas, Serviços e Seguros 41 41 61 53 -13,1% 86 77 -10,0% 93 

Despesas Não-Juros -269 -694 -441 -798 80,9% -618 -1.038 68,0% -1.297 

Índice de Eficiência 
42,7% 41,8% 45,5% 59,7% 

1.419 
p.p. 

41,4% 57,0% 
1.556 

p.p. 
52,0% 

Lucro tributável 382 83 906 224 -75,2% 1.422 453 -68,2% 913 

IR / CS 145 -345 293 73 -75,2% 460 147 -68,2% 295 

Taxa efetiva de Imposto 46% -1232% 35% 35% 0 p.p. 35% 35% 0 p.p. 35% 

Lucro Líquido Recorrente 258 345 625 215 -65,6% 909 326 -64,1% 549 

LPA 0,52 0,57 1,04 0,36 -65,6% 1,51 0,54 -64,1% 0,91 

Dividendos por ação 0,17 0,31 0,45 0,11 -75,2% 0,71 0,23 -68,2% 0,45 

ROAA 1,6% 1,9% 3,1% 1,1% - 151 bps 3,9% 1,6% - 232 bps 2,5% 

ROAE 
9,9% 10,3% 21,3% 5,3% 

- 1.347 
p.p. 

27,7% 7,8% 
- 1.984 

p.p. 
12,6% 

 

Fonte: Banco BMG e BB Investimentos   

Premissas Valuation  

Ke (Custo do Capital) 14.8% 

Beta 1.4 

Taxa Livre de risco 2,3% 

Prêmio de Mercado 7,3% 

Risco País 2,7% 

Crescimento na perpetuidade 5,5% 
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Crédito   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Carteira de crédito 9.513  14.155  15.518  14.866  -4,2% 19.468  19.333  -0,7% 23.145  

% crescimento A/A 8,9% 48,8% 33,1% 5,0% - 2.808 
p.p. 

25,5% 30,0% 459 p.p. 19,7% 

Provisões para devedores duvidosos - 
PDD 

554  582  1.009  966  -4,2% 1.265  1.257  -0,7% 1.504  

PDD / Carteira de crédito 5,8% 4,1% 6,5% 6,5% 0 p.p. 6,5% 6,5% 0 p.p. 6,5% 

Crédito em curso anormal (NPL) 371  0  698  669  -4,2% 915  909  -0,7% 1.157  

NPL / Carteira de crédito 3,9% 0,0% 4,5% 4,5% 0 p.p. 4,7% 4,7% 0 p.p. 5,0% 

 

DRE (variação a/a) 2020 / 2019 2021 / 2020 2022 / 2021 

Resultado Financeiro (NII) 33,5% 25,8% 28,9% 

NIM - Margem Financeira Líquida 2,3 p.p. 1,8 p.p. 1,3 p.p. 

Net provision for loan losses 41,2% 19,7% 24,2% 

PDD / média da carteira de crédito 0,8 p.p. 0,1 p.p. 0,0 p.p. 

Resultado Intermediação Financeira 30,5% 28,3% 30,6% 

NIM pós PDD 0,8 p.p. 2,1 p.p. 1,2 p.p. 

Receita de Tarifas, Serviços e 
Seguros 

30,0% 45,0% 20,0% 

Despesas Não-Juros 15,0% 30,0% 25,0% 

Índice de Eficiência 0,4 p.p. 0,0 p.p. -0,1 p.p. 

Lucro tributável 170,4% 101,7% 101,6% 

IR / CS -121,1% 101,7% 101,6% 

Taxa efetiva de Imposto -1,0 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. 

Lucro Líquido Recorrente -37,7% 51,7% 68,3% 

LPA -37,7% 51,7% 68,3% 

Dividendos por ação -37,7% 51,7% 68,3% 

VPA por ação -63,8% 101,7% 101,6% 

ROAA -0,8 p.p. 0,5 p.p. 0,8 p.p. 

ROAE -5,1 p.p. 2,5 p.p. 4,7 p.p. 

Fonte: Banco BMG e BB Investimentos 

 

Análise de Sensibilidade      

   
Preço-alvo 

20E 
 

 

g/Ke 13,8% 14,4% 14,8% 15,3% 15,8% 

4,5% 8,10 7,60 7,20 6,80 6,40 

5,0% 8,30 7,80 7,30 6,90 6,50 

5,5% 8,50 7,90 7,50 7,00 6,60 

6,0% 8,70 8,10 7,60 7,10 6,70 

6,5% 9,00 8,30 7,80 7,30 6,90 

Fonte: Banco BMG e BB Investimentos  
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Ao analisarmos o resultado do IRB Brasil de 2019, consideramos que foi um ano 
positivo, com crescimento consistente nas principais linhas de negócios. Alguns 
exemplos desses números são: (i) crescimento de 22,3% a/a no total de prêmios 
emitidos, com destaque do crescimento no exterior (+34,4%); (ii) índice combinado 
ampliado fechando o ano em 70,4%; e (iii) crescimento de 5% de suas despesas 
administrativas, cumprindo assim o guidance 2019, integralmente. 
 

No ano passado, também ocorreram dois follow-ons do IRB: em fevereiro, o fundo 
Caixa Fgeduc Multimercado vendeu sua participação por R$ 91,00 por ação (ou R$ 
30,33 após o Split); no meio do ano, o BB e União também venderam suas 
participações, com a ação sendo precificada em R$ 88,00 (ou R$ 29,33 após o split). 
Essas duas operações geraram muitas dúvidas por parte do mercado, questionando 
o motivo da saída desses acionistas, além do fato de como ficaria a empresa com 
sua nova composição acionária. 
 

Sendo assim, com todas as dúvidas citadas acima respondidas, 2020 iniciou com 
um otimismo muito grande em cima do papel que chegou próximo de R$ 45,00 em 
janeiro. Em linha com esse otimismo, a companhia divulgou um guidance positivo 
para 2020, com crescimento de suas principais linhas próximos ou até maiores que 
2019. Entretanto, desde do dia 2 de fevereiro, as dúvidas em torno da companhia se 
intensificaram, visto alguns questionamentos do mercado relacionados a 
movimentos de executivos da companhia, entre outros pontos descritos abaixo.  
 

Naquele dia, a gestora Squadra divulgou uma carta para seus investidores na qual 
colocava em questão a sustentabilidade dos ganhos do IRB, inclusive questionando 
a classificação de algumas receitas como recorrentes ou não recorrentes. Após esse 
episódio, muitas declarações de ambas as partes ocorreram, além de um 
questionamento formal do órgão regulador (CVM). 
 

Esse episódio desencadeou uma série de fatos. No dia 26 de fevereiro, a imprensa 
local reportou que a Berkshire Hathaway aumentou sua exposição na companhia, 
fazendo com que a pressão sobre os preços fosse revertida, e o papel apresentou 
uma forte alta nesse dia. Entretanto, no dia seguinte (27 de fevereiro), o atual 
presidente do Conselho de Administração da companhia (Sr. Ivan Monteiro), 
renunciou ao cargo. Sendo assim, a CVM questionou sobre a saída de Ivan Monteiro 
e da posição acionária da Berkshire Hathaway, visto que a companhia afirmou que a 
Berkshire detinha participação na companhia. Nesse mesmo dia, a Berkshire 
divulgou uma nota negando que detinha qualquer participação na companhia, notícia 
que foi muito mal recebida pelo mercado.  
 

Diante disso, no dia 4 de março, aconteceu a renúncia tanto do atual CEO quanto do 
CFO, com uma consequente indicação do Sr. Werner Suffert (Atual CFO a Diretor de 
RI da BB seguridade) para o cargo de CFO da companhia. No dia seguinte (05), a 
companhia fez um call com analistas e investidores, comandada pelo presidente do 
Conselho de Administração daquele momento (Pedro Guimarães), na qual 
reforçaram que a companhia estava confortável com a veracidade dos números 
apresentados, os quais foram auditados por duas das “big four” empresas de 
auditoria, e que a nova diretoria da companhia se comprometeria a dar mais 
transparência aos números.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRBR3 
Dados de 
negociação 

    

Rating  Market Perform 

Preço-alvo 20E R$ 16,50 

Último Preço R$ 9,07 

Upside (%) % 81,9% 

Market Cap R$ mi 8.446 

Variação 1 mês % 10,9% 

Variação 12 meses % -71,9% 

Variação 2020 % -76,7% 

Mín. 52 semanas R$ 6,43 

Máx. 52 semanas R$ 45,09 

 

 
 

Fonte: Economatica em 24/04/2020 

 

Múltiplos         

  2020e 2021e 2022e 

P/L  12,5x 11,4x 9,8x 

P/VPA  3,7x 3,4x 3,1x 

LPA  1,32 1,44 1,69 
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Banco BMG       
R$ milhões 2019 2018 a/a 

Prêmios de Resseguros 8.516 6.964 22,3% 

Brazil 4.826 4.219 14,4% 

International 3.689 2.744 34,4% 

Prêmios cedidos em retrocessão -2.209 -1.870 18,1% 

Prêmios Retidos 6.307 5.093 23,8% 

Variações das provisões técnicas -633 -297 113,2% 

Prêmios Ganhos 5.674 4.796 18,3% 

Sinistros -2.898 -2.683 8,0% 

Comissionamento -1.126 -907 24,2% 

Resultado de Resseguros 1.532 1.170 30,9% 

Despesas administrativas -283 -229 23,7% 

Financial income + Equity income 777 706 10,1% 

Lucro tributável - LAIR 1.913 1.514 26,4% 

Impostos  -149 -294 -49,4% 

Taxa efetiva de Imposto 7,8% 19,4% - 11,7 p.p. 

Lucro Líquido Recorrente 1.765 1.220 44,7% 

Fonte: IRB Brasil e BB Investimentos.  

 
No dia 6, a A.M. Best (agência de ratign) colocou o rating da companhia sob revisão, com implicações 
negativas à saúde financeira da companhia e ao rating de crédito de longo prazo. Por último, no dia 16 de 
março, a companhia nomeou o Sr. Antônio Cássio dos Santos como CEO da companhia 
 
O que vem pela frente? Com esses episódios acima, a companhia concentrou-se em recompor a 
imagem perante investidores, clientes e o mercado financeiro, de forma geral. Cabe destacar que, assim 
como citamos a necessidade da confiança para bancos, analisamos que a falta de confiança poderia levar 
a consequências gravíssimas para o futuro de uma companhia como o IRB. Enxergamos que essa 
desconfiança pode levar a: (i) queda na emissão de prêmios, com as companhias colocando em xeque a 
sustentabilidade da companhia, além da possibilidade de queda no rating por parte da A.M. Best; (ii) 
afastar investidores, visto a possibilidade de revisões de algumas linhas de receita/despesas de seus 
resultados, levando a um impacto na rentabilidade da companhia; e (iii) a nova diretoria, diante de toda 
pressão, poderia assumir uma postura mais conservadora e levar a um aumento de alguns índices como 
retrocessão e sinistralidade.  
 
Além disso, consideramos que alguns questionamentos feitos pela Squadra e posteriormente pelo 
mercado ainda não foram totalmente esclarecidos pela companhia, principalmente no que tange aos 
ganhos não recorrentes que trazem em suas divulgações de resultados, e que foi um dos principais alvos 
o questionamento da gestora. Diante disso, a companhia já indicou que irá trabalhar para um aumento de 
transparência de suas informações.  
 
Impacto covid-19. Além de todo o problema descrito anteriormente, o IRB também terá que enfrentar a 
crise causada pelo coronavirus, que não passará ileso. Em nossa análise, assim como dissemos para os 
bancos, ainda não é possível determinar qual será o real impacto dessa crise para a companhia; 
entretanto, já conseguimos elencar alguns pontos que impactarão os resultados da companhia. 
 
O primeiro impacto já poderá ser sentido na hora das renegociações dos contratos internacionais, que se 
concentram no 2S e representam, aproximadamente, 40% dos prêmios totais. O segundo impacto, 
importante é referente a queda nos valores dos imóveis, visto que 30% dos prêmios do IRB são na 
categoria de properties, e o valor do imóvel é o principal indicador que é levado em conta para calcular o 
valor do prêmio. Um terceiro ponto é referente à categoria de lucros cessantes, e aqui cabe uma 
explicação: mesmo que os contratos não contemplem cessão dos lucros por quarentena (nem por motivo 
como a greve dos caminhoneiros), essa crise levará a uma queda na expectativa dos lucros, o que levará 
a redução nos prêmios, visto que os valores segurados serão menores. 
 
Além disso, há outros pontos que merece atenção. O resultado do IRB é fortemente dependente do 
desempenho da economia, com uma correlação alta e positiva. Outro ponto é sobre a discussão em torno 
dos seguros de vida, visto que as cláusulas dos seguros dizem que não há pagamento do valor segurado 
em casos de pandemia, algumas seguradoras estão se posicionado a favor de pagar em caso de morte 
pelo coronavírus, algo que poderia levar a um aumento de sinistralidade para o IRB, de forma 
incalculável, ainda.  
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Valuation. Cabe destacar que nossa revisão de preço não busca englobar todas as dúvidas levantas nos 
parágrafos anteriores, tanto as do coronavírus, quanto as da crise de confiança que a companhia 
atravessa. Priorizamos atualizar nosso modelo com os resultados do 4T19 e com um custo de capital que 
refletisse o cenário mundial atual, além das expectativas atuais para o cenário econômico. Nosso preço-
alvo deriva de um método de fluxo de caixa descontado em termos nominais, com uma taxa de 
perpetuidade (g) de 5,0% e um Ke de 14,3%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRE   2020e  2021e  

 R$ Milhões 2018a 2019a Anterior Atual % ∆ Anterior Atual % ∆ 2022e 

Prêmios de 
Resseguros 

6.417 6.417 10.147 7.453 -26,6% 11.702 8.357 -28,6% 9.387 

Brazil 3.645 3.645 5.435 4.265 -21,5% 5.982 4.691 -21,6% 5.111 

International 2.772 2.772 4.712 3.188 -32,4% 5.720 3.666 -35,9% 4.275 

Prêmios cedidos em 
retrocessão 

-1.594 -1.594 -2.689 -1.640 -39,0% -3.113 -1.839 -40,9% -2.065 

Prêmios Retidos 4.823 4.823 7.458 5.813 -22,1% 8.589 6.519 -24,1% 7.322 

Variações das 
provisões técnicas 

-772 -772 -370 -465 25,6% -466 -648 39,1% -829 

Prêmios Ganhos 4.051 4.051 7.088 5.348 -24,5% 8.123 5.870 -27,7% 6.493 

Sinistros -2.151 -2.151 -3.969 -3.102 -21,9% -4.793 -3.463 -27,7% -3.896 

Comissionamento -844 -844 -1.382 -1.043 -24,5% -1.584 -1.145 -27,7% -1.266 

Resultado de 
Resseguros 

989 989 1.627 1.121 -31,1% 1.621 1.172 -27,7% 1.232 

Despesas 
administrativas 

-178 -178 -269 -203 -24,5% -292 -211 -27,7% -221 

Financial income + 
Equity income 

651 651 848 625 -26,3% 978 732 -25,1% 962 

Lucro tributável - 
LAIR 

1.390 1.390 2.141 1.494 -30,2% 2.233 1.640 -26,6% 1.914 

Impostos  -258 -258 -385 -269 -30,2% -402 -295 -26,6% -345 

Taxa efetiva de 
Imposto 

18,6% 18,6% 18,0% 18,0% 0 p.p 18,0% 18,0% 0 p.p 18,0% 

Lucro Líquido 
Recorrente 

1.131 1.131 1.756 1.225 -30,2% 1.831 1.344 -26,6% 1.569 

Índice de 
Sinistralidade 

53,1% 53,1% 56,0% 58,0% 200 p.p 59,0% 59,0% - 100 p.p 60,0% 

Índice de 
Comercialização 

20,8% 20,8% 19,5% 19,5% - 0 p.p 19,5% 19,5% - 0 p.p 19,5% 

Índice de Eficiência 
Administrativa 

4,4% 4,4% 3,8% 3,8% - 0 p.p 3,6% 3,6% 20 p.p 3,4% 

Índice Combinado 81,8% 81,8% 81,7% 83,7% 199 p.p 84,5% 84,5% - 81 p.p 85,3% 

Índice Combinado 
Ampliado 

70,5% 70,5% 73,0% 75,0% 197 p.p 75,5% 75,2% - 48 p.p 74,3% 

ROAE 58,7% 58,7% 43,1% 30,6% - 1.253 p.p 40,5% 31,1% - 991 p.p 33,4% 

 

Fonte: IRB Brasil RE e BB Investimentos   

Premissas Valuation  

Ke (Custo do Capital) 14.3% 

Beta 1.1 

Taxa Livre de risco 2,3% 

Prêmio de Mercado 7,3% 

Risco País 2,7% 

Crescimento na perpetuidade 5,0% 
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DRE (variação a/a) 2020 / 2019 2021 / 2020 2022 / 2021 

Prêmios de Resseguros 16,1% 12,1% 12,3% 

Brazil 17,0% 10,0% 9,0% 

International 15,0% 15,0% 16,6% 

Prêmios cedidos em retrocessão 2,9% 12,1% 12,3% 

Prêmios Retidos 20,5% 12,1% 12,3% 

Variações das provisões técnicas -39,8% 39,4% 27,8% 

Prêmios Ganhos 32,0% 9,8% 10,6% 

Sinistros 44,2% 11,7% 12,5% 

Comissionamento 23,6% 9,8% 10,6% 

Resultado de Resseguros 13,4% 4,5% 5,1% 

Despesas administrativas 14,1% 4,0% 4,5% 

Financial income + Equity income -4,1% 17,2% 31,4% 

Lucro tributável - LAIR 7,5% 9,7% 16,7% 

Impostos  4,2% 9,7% 16,7% 

Taxa efetiva de Imposto -3,1% 0,0% 0,0% 

Lucro Líquido Recorrente 8,3% 9,7% 16,7% 

Índice de Sinistralidade 491 p.p. 100 p.p. 100 p.p. 

Índice de Comercialização - 133 p.p. 0 p.p. 0 p.p. 

Índice de Eficiência 
Administrativa 

- 60 p.p. - 20 p.p. - 20 p.p. 

Índice Combinado 196 p.p. 80 p.p. 80 p.p. 

Índice Combinado Ampliado 453 p.p. 19 p.p. - 84 p.p. 

ROAE - 2.813 p.p. 48 p.p. 238 p.p. 

ROAA  325 p.p. 24 p.p. - 272 p.p. 

Fonte: IRB Brasil RE e BB Investimentos 

 

Análise de Sensibilidade      

   
Preço-alvo 

20E 
  

g/Ke 13,3% 13,8% 14,3% 14,8% 15,3% 

4,0% 17,70 16,70 15,90 15,10 14,40 

4,5% 18,10 17,10 16,20 15,40 14,60 

5,0% 18,50 17,50 16,50 15,60 14,90 

5,5% 19,00 17,90 16,90 16,00 15,10 

6,0% 19,60 18,40 17,30 16,30 15,40 

Fonte: IRB Brasil RE e BB Investimentos  
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve 

ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:  

 

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou 

com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o 

Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 

analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse 

dessa(s) empresa(s). 

 

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas 

poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir 

participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e 

intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, 

companhia brasileira listada na bolsa de valores e que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas 

cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações 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 ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 

 

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços 

prestados para a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Vinícius Soares x - - - 

Wesley Bernabé - - - - 

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 

 

  



Disclaimer 
 

32 / 32 

BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI 

e-mail: pesquisa@bb.com.br 

 +55 (11) 4298 7000 

 

       

Diretor   Gerente Executivo   BB Securities - London 

Erik Breyer  Denisio Augusto Liberato    4th Floor, Pinners Hall – 105-108 Old Broad St. 

      EC2N 1ER – London – UK 

Gerentes da Equipe de Pesquisa         +44 (20) 7367 5800 

Estratégia - Wesley Bernabé, CFA   Análise de Empresas - Victor Penna       

wesley.bernabe@bb.com.br  

 victor.penna@bb.com.br  

   Managing Director  

      Juliano Marcatto de Abreu  +44 (20) 7367 5801 

Renda Variável        Deputy Managing Director 

Açúcar e Etanol  Papel e Celulose    João Domingos Cicarini Junior  +44 (20) 7367 5802 

Daniel Cobucci  Victor Penna    Head of Sales and Trading 

cobucci@bb.com.br  victor.penna@bb.com.br  

   Henrique Catarino  +44 (20) 7367 5832 

Agronegócios  Gabriela E. Cortez    Institutional Sales  

Luciana Carvalho  gabrielaecortez@bb.com.br    Annabela Garcia    +44 (20) 7367 5853 

luciana_cvl@bb.com.br  Siderurgia e Mineração    Melton Plummer    +44 (20) 7367 5843 

Alimentos e Bebidas  Victor Penna    Tharcia Cassiano  +44 (20) 7367 5851 

Luciana Carvalho  victor.penna@bb.com.br  

   Syndicate  

luciana_cvl@bb.com.br  Gabriela E. Cortez    Daniel Bridges  +44 (20) 7367 5806 

Bancos e Serviços Financeiros  gabrielaecortez@bb.com.br    Trading  

Wesley Bernabé, CFA  Transporte e Logística    Bruno Fantasia             +44 (20) 7367 5852 

wesley.bernabe@bb.com.br  Renato Hallgren    Gianpaolo Rivas    +44 (20) 7367 5842 

Vinícius Soares, CFA  renatoh@bb.com.br      

vinicius.soares@bb.com.br  

 Utilities    Banco do Brasil Securities LLC - New York 

Bens de Capital  Rafael Dias    535 Madison Avenue, 33th Floor  

Catherine Kiselar  rafaeldias@bb.com.br  

   New York City, NY 10022 - USA 

ckiselar@bb.com.br  Rafael Reis    (Member: FINRA/SIPC/NFA) 

Imobiliário  rafael.reis@bb.com.br  

     

Kamila Oliveira  Varejo     Managing Director   

kamila@bb.com.br  

 Georgia Jorge    Carlos Eduardo Omine  +1 (646) 845 3712 

Óleo e Gás  georgiadaj@bb.com.br  

   Deputy Managing Director 

Daniel Cobucci      Gabriel Cambui Mesquita Santos  +1 (407) 608 1778 

cobucci@bb.com.br      ECM  

      Charles Langalis      +1 (646) 845 3714 

Macroeconomia e Estratégia de Mercado  Renda Fixa    Nilton Jeronimo  +1 (646) 845 3880 

Hamilton Moreira Alves  Renato Odo    DCM  

hmoreira@bb.com.br  

 renato.odo@bb.com.br  

   João Kloster  +1 (646) 845 3717 

Henrique Tomaz, CFA  José Roberto dos Anjos    Luciana Batista  +1 (646) 845 3864 

htomaz@bb.com.br  

 robertodosanjos@bb.com.br  

   Head of Syndicate  

Richardi Ferreira      Shinichiro Fukui  +1 (646) 845 3865 

richardi@bb.combr  

     Institutional Sales  

      Michelle Malvezzi  +1 (646) 845 3715 

Equipe de Vendas        Fabio Frazão  +1 (646) 845 3716 

Investidor Institucional  bb.distribuicao@bb.com.br  

     

Varejo  acoes@bb.com.br  

   BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore 

Head - João Carlos Floriano  Fernando Leite    6 Battery Road #11-02  

Antonio de Lima Junior  Higor Benedetti     Singapore, 049909 

Bruno Finotello  Henrique Reis    Managing Director  

Cleber Yamasaki  Marcela Andressa Pereira        Marcelo Sobreira  +65 6420 6577 

Daniel Frazatti Gallina  Paulo Arruda     Director, Head of Sales  

Denise Rédua de Oliveira  Pedro Gonçalves    José Carlos Reis, CFA  +65 6420 6570 

Fabiana Regina   Renata Simões    Institutional Sales  

Fábio Caponi Bertoluci  Sandra Regina Saran    Zhao Hao, CFA  +65 6420 6582 
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