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Banco do Brasil: Buscando eficiência
Em fato relevante o Banco anuncia a otimização de 870 
Pontos de Atendimento, incluindo a desativação de 112 
agências e um plano agressivo de PDV.

O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou um conjunto de medidas 
buscando maior eficiência operacional em 2021, que consistirá na 
otimização de 870 pontos de atendimento no país, incluindo a redução 
de 112 agências e o lançamento de um novo Plano de Desligamento 
Voluntário, no qual se espera uma adesão de 5.000 funcionários.

As medidas estruturais consistem em: i) Desativação de 361 unidades, 
sendo 112 agências, 7 escritórios e 242 Postos de Atendimento (PA); 
ii) Conversão de 243 agências em PA e outros 8 PA serão transformados 
em agências; iii) transformação de 145 unidades de negócios em 
Lojas BB, sem oferta de caixas e foco em assessoria ao cliente; iv) 
relocalização compartilhada de 85 unidades de negócios e criação de 
28 unidades de negócios, sendo 14 agências especializadas Agro e 
14 Escritório Leve Digital, que utilizaram espaços já existentes sem a 
necessidade de contratação ou locação de novos imóveis.

Entendemos que as mudanças estruturais não foram muito agressivas, 
já que reduz de pouco a estrutura atual de 12.453 Pontos de 
Atendimento para 12.092 e das 4.370 agências atuais, o número cai 
para 4.258. Mesmo assim o banco espera economizar R$2,7 bilhões 
até 2025, o que representa uma economia anual de R$540 milhões 
nas despesas administrativas. Incluímos as estimativas em nossas 
projeções para 2021, resultando numa Despesa Administrativa de 
R$10,8 bilhões (-5% a/a).

Adicionalmente, o banco comunicou duas modalidades de desligamento 
voluntário, onde se espera uma adesão de 5.000 funcionários, cerca 
de 5% do seu quadro atual. Neste caso, o banco ainda não reportou 
suas estimativas de gastos e economia esperada com o PDV. Porém, 
se tomarmos como base o último PDV realizado em 2019, houve um 
corte de 2.367 funcionários, com uma despesa de desligamento de 
R$260 milhões e economia anual de R$490 milhões. Considerando as 
mesmas proporções de gastos e economia esperada, esperamos que 
o plano atual, se totalmente aderido, apresente redução de 5% da folha 
de pagamentos, com gastos de R$550 milhões e uma economia anual 
de R$1,0 bilhão. Contudo, por conservadorismo estimamos uma 
adesão de 50% dos funcionários, resultando em uma Despesa com 
Pessoal de R$19,8 bilhões (-0,5% a/a) em 2021.

Compra - BBAS3
Preço atual (11/01) R$ 39,14
Preço alvo R$ 44,00
Upside/Downside 12%

Matheus Generoso do Amaral, CNPI
matheus.amaral@bancointer.com.br

www.bancointer.com.br

−60,0%

−42,4%

−25,0%

−7,6%

10,0%

Jan/20 Abr/20 Jul/20 Out/20 Jan/21

BBAS3 IBOV



EQUITY RESEARCH
12/01/2021

Em nossa visão as medidas trazem impactos positivos para o Banco 
do Brasil, que segue na constante busca pela eficiência operacional 
em um ambiente cada vez mais digitalizado e com menor demanda 
por locais físicos.

Desta forma, atualizamos nosso preço-alvo para R$44,00/ação para 
BBAS3. 

www.bancointer.com.br
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DRE (mm) 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Margem Financeira 50.155 53.999 58.001 63.109 65.851 69.120

PDD Expandida (15.591) (14.983) (22.353) (16.023) (16.821) (17.698)

Margem Financeira Líquida 34.565 39.016 35.648 47.086 49.030 51.421

Serviços e Tarifas 27.452 29.209 28.665 31.242 32.527 34.091 

Despesas com Pessoal e G&A (30.679) (31.536) (31.304) (30.733) (30.956) (31.486)

Despesas Tributárias (5.130) (4.957) (5.248) (5.671) (5.913) (6.203)

Outras Rec./(Desp.) Oper. (2.714) (3.710) (4.772) (5.020) (5.227) (5.480)

Resultado c/ participações 3.748 4.049 2.746 2.187 2.285 2.394 

Despesas cíveis e trabalhistas (4.141) (7.155) (3.834) (5.732) (6.045) (6.382)

Resultado Não Operacional 218 123 202 240 256 275 

Lucro antes dos Impostos 23.319 25.038 22.104 33.599 35.958 38.630 

Impostos (6.696) (3.140) (4.456) (7.158) (7.660) (8.229)

Participação dos minoritários (3.111) (4.050) (3.543) (5.524) (5.911) (6.351)

Lucro Líquido 13.513 17.848 14.105 20.918 22.387 24.050 

Balanço e Crédito (mm) 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Ativo Total 1.435.270 1.481.095 1.798.528 1.735.015 1.818.441 1.904.153

Passivo Total 1.335.528 1.374.434 1.678.095 1.611.080 1.690.602 1.771.923

Patrimônio Líquido 99.742 106.661 120.433 123.935 127.839 132.230

Carteira de Crédito 641.871 621.345 670.390 706.307 745.566 786.509 

Spread - NIM com clientes (%) 7,5% 7,9% 7,9% 7,8% 7,7% 7,7%

Inad. acima de 90 dias (%) 2,5% 3,3% 2,4% 3,6% 2,8% 2,8%

Índice de Cobertura (%) 205% 193% 268% 179% 196% 192%

Múltiplos 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

EPS 4,72 6,23 4,92 7,30 7,81 8,39

DPS 1,80 2,35 1,26 2,58 2,76 2,97

Dividend Yield 3,9% 4,4% 3,2% 6,6% 7,1% 7,6%

Payout (%) 38% 38% 26% 35% 35% 35%

P/E 9,9 8,5 8,0 5,4 5,0 4,7

P/BV 1,3 1,4 0,9 0,9 0,9 0,8

ROAE (%) 13,9% 17,3% 12,4% 17,1% 17,8% 18,5%
Fonte: Inter ResearchFonte: Inter Research
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10,6% 72,13 69,32 65,76 61,10 54,75

11,6% 57,60 55,50 52,84 49,36 44,61

12,6% 47,55 45,93 43,87 41,19 37,52

13,6% 40,23 38,95 37,32 35,20 32,31

14,6% 34,68 33,65 32,35 30,64 28,31
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Disclaimer
Este material foi preparado pelo Banco Inter S.A. e destina-se à informação de investidores, não constituindo oferta de com-
pra ou venda de títulos ou valores mobiliários. Os ativos discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os 
investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeiras e as necessidades 
específicas de qualquer investidor em particular. Aqueles que desejem adquirir ou negociar os ativos objeto de análise neste 
material devem obter as informações pertinentes para formarem sua própria convicção sobre o investimento. As decisões de 
investimento devem ser realizadas pelo próprio leitor. O investimento em títulos e valores mobiliários apresenta riscos para os 
investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. A rentabilidade obtida no passado não representa garan-
tia de resultados futuros.
As informações, opiniões e estimativas contidas no presente material foram obtidas de fontes consideradas confiáveis pelo 
Banco Inter S.A. e  foi preparado de maneira independente. Em que pese tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis 
para assegurar a veracidade das informações aqui contidas, nenhuma garantia é firmada pelo Banco Inter S.A.  ou pelos ana-
listas do Banco Inter quanto à correção, precisão e integridade de tais informações, ou quanto ao fato de serem completas. As 
informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data em que o presente material foi 
disponibilizado e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação, atuali-
zação ou revisão do presente material. 
O analista de valores mobiliários responsável por este relatório declara que as recomendações e análises refletem única e ex-
clusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica 
à qual está vinculado, podendo, inclusive, divergir com a de outros analistas do Banco Inter ou ainda com a de opinião de seus 
acionistas, instituições controladas, coligadas e sob controle comum (em conjunto, “Grupo Inter”).
Nos termos da regulamentação em vigor, a área de research do Banco Inter é segregada de outras atividades que podem en-
sejar potenciais conflitos de interesses. 
O Banco Inter S.A. e as demais empresas do Grupo Inter poderão, respeitadas as previsões regulamentares, vender e comprar 
em nome próprio, de clientes e/ou via  fundos de investimentos sob gestão, valores mobiliários objeto do presente relatório, 
bem como poderão recomendá-los aos seus clientes, distribuí-los, prestar serviços ao emissor do valor mobiliário objeto do 
relatório que enseje em pagamento de remuneração ao Banco Inter S.A. ou a empresas do Grupo Inter, ou, ainda, na hipótese 
do presente relatório ter como objeto fundo de investimento, originar ativos que serão adquiridos pelo veículo objeto do pre-
sente relatório. 
O Banco Inter S.A. e outras empresas do Grupo Inter podem ter interesse financeiro e/ou comercial em relação ao emissor ou 
aos valores mobiliários objeto do relatório de análise, ou até mesmo participação societária em emissores objeto do presente 
relatório, suas controladas, controladores, coligadas e/ou sociedades sob controle comum.

Ademais, o analista responsável pelo presente relatório declara que: 

(i) analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório não possuem vínculo com pessoa natural 
que trabalha para o emissor objeto do relatório. 
(ii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente, 
em nome próprio ou de terceiros, titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
(iii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente 
envolvidos na aquisição, alienação e/ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório; 
(iv) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório, seus cônjuges ou companheiros, possuem direta 
ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto do relatório de análise; e
(v) a sua remuneração e dos analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório é direta ou indi-
retamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pelo Banco Inter.

Para maiores informações, é recomendável que os destinatários consultem a  Instrução CVM 598, de 3 de maio de 2018, 
e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários. Este material não pode ser reproduzido, 
distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização 


