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• Carteira de crédito conservadora  

• Índice de Basileia muito acima do mínimo requerido  

• Índice de Cobertura de Juros maior do que a média do SFN  

• Despesas de Pessoal e Administrativas menores  

• Boa perspectiva de yield on cost  

 

 

 

 

 

• Interferências política 

• Alta rotatividade da diretoria executiva  

• Fintechs  ameaçam a estrutura dos grandes bancos  

• Setor altamente regulamentado 

 

 

 

 

 

 PONTOS POSITIVOS  

   PONTOS NEGATIVOS  
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O Banco do Brasil  é a instituição bancária mais antiga do país.  

Quando só havia três bancos emissores no mundo (Suécia,  

França e Inglaterra),  o príncipe D. João, que deixou 

repentinamente Portugal,  invadido pelas tropas de Napoleão, 

decidiu criar o BB.  

Ao longo das próximas décadas, o Banco do Brasil  teve 

participação na criação da Bolsa de Valores no Rio de Janeiro; 

após processo de abolição da escravatura, o Banco abria l inha 

de créditos para os fazendeiros recrutarem imigrantes 

europeus; durante a II  Guerra Mundial,  dava suporte aos 

Pracinhas brasileiros . 

O Banco fazia sua abertura de capital no atual formato da Bolsa 

de Valores.  

Foi criada a Fundação Banco do Brasil ,  instituição sem fins 

lucrativos, que tem importante participação em promover 

eventos culturais,  sociais e esportivos, entre outros. 

Nesse ano,  o Banco teve papel de destaque na substituição da 

moeda (Cruzeiro pelo Real),  já que a instituição era a 

responsável pela distribuição da nova moeda em todo o país.  

O BB foi premiado pela B3 no programa de Destaque em 

Governança de Estatais,  que busca certificar as companhias 

estatais que se comprometem, voluntariamente, com as 

melhores práticas de governança corporativa.  

   COMO TUDO COMEÇOU  

 

  1808+  

  1994  

  1977  

  1985  

  2017  
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Ainda no ano, o Tribunal de Contas da União (TCU) criou o Í ndice 

Integrado de Governança e Gestão para avaliar a governança 

pública no Brasil ,  sendo o BB a instituição com a melhor 

pontuação.  

Em 2018 e 2019 o Banco também foi eleito como a melhor 

instituição financeira bancária do país,  com destaque  para sua 

Governança Corporativa.  

BB e UBS, instituição de investimento suíço, acordaram na 

formação de uma parceria estratégia em atividades de 

investimento. Essa parceria traz ganhos de sinergia ao banco 

brasileiro que aproveita a expertise de distribuiç ão da UBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O BB é uma das maiores instituições financeiras do país, 

com atuação em quase todo o território brasileiro, além de contar 

com mais de 91 mil colaboradores, 4300 agências e outros 1700 

postos de atendimento.  

As atividades do Banco do Brasil  podem ser divididas em 

cinco seguimentos, que são descritos a seguir:  

 

 

   ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Financeiro e 
Outros 

Intermediários 
Financeiros    

 
Setor de Atuação  Segmento  

Bancos 

  2018+   
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• Bancário: abrange produtos e serviços tais como as 

operações de crédito (empréstimo) aos seus clientes, 

segmentado em pessoa física, jurídica e agronegócio. Também 

envolve as atividades de captações, por meio de depósitos à vista 

(conta corrente), depósitos de poupança e depósitos à prazo 

(CDB, LCI, LCA, LF). É a parcela mais relevante no Banco.  

 

• Gestão de Recursos: contempla as atividades de compra, 

venda, custódia, administração de carteiras, instituição e 

administração de fundos e clubes de investimentos. As receitas 

vêm principalmente das comissões e taxas de administração 

cobradas pela prestação do serviço.  

 

• Seguridade:  segmento que oferta produtos e serviços 

relacionados a seguros de vida, patrimonial e automóvel, planos 

de previdência e planos de capitalização. Os resultados dessa 

unidade provêm das tarifas, comissões e prêmios de seguros 

emitidos.  

 

• Segmento de Meio de Pagamento: unidade responsável 

pela prestação dos serviços de captura, transmissão, 

processamento e liquidação financeira de transações eletrônicas 

(cartão de crédito e débito).  

 

• Outros:  com atuação na intermediação e distribuição de 

valores mobiliários; participação societárias em outras 

companhias. Também abrange suporte operacional e consórcio.  

Em relação a participação na receita líquida e lucro líquido 

do Banco, temos a Figura 1.  
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Figura 1  –  Composição da Receita L íquida  e Lucro Líquido .  

Fonte:  RI  BANCO DO BRASIL  

 Como se pode notar, a maior parte da receita líquida e lucro 

líquido do Banco vem através de suas operações de seguridade, 

desempenhada pela sua controlada BB Seguridade (BBSE3) e 

operações bancárias. Aqui, daremos maior atenção a essa última, 

tratando das suas principais operações de crédito.  

 A carteira de crédito do BB está dividida entre três 

segmentos principais: Pessoa Física, Pessoa Jurídica e 

Agronegócio, como mostra a Figura 2.  

 

 
Figura 2 –  Carteira de Crédito .  

Fonte:  RI  BANCO DO BRASIL  
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O resultado do Banco está atrelado ao seu spread  bancário, 

que nada mais é do que a diferença entre os juros cobrados pelo 

banco com o custo de captação daquele dinheiro. Ou seja, quanto 

maior o spread bancário, maior será o ganho da instituição.  

Assim, os clientes que apresentarem maiores riscos de 

calote, inadimplência e afins, é natural que se cobre m maiores 

spreads  em comparação a outros clientes mais sólidos. Dessa 

forma, chegamos na Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 –  Spread bancário .  
Fonte:  RI  BANCO DO BRASIL  

O Banco do Brasil , historicamente, é a instituição com maior 

participação de mercado de crédito para o agronegócio, com 54%. 

Essa é uma modalidade de baixo risco, pelo fato que os 

empréstimos são protegidos com garantias reais , ou seja, em caso 

de falência da tomadora, o Banco tem preferência de 

recebimento de bens, imóveis e demais rendimentos.  
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Já os empréstimos para pessoas jurídicas são destinados, 

majoritariamente, a crédito de capital de giro e em grande parte 

para médias e grandes empresas, que por si só, também são 

instituições mais sólidas e com menores riscos.  

Quanto a carteira de crédito para pessoa física, a com maior 

risco entre as três, o BB tem uma exposição de praticamente 70% 

para crédito consignado e financiamento imobiliário, que p ara 

essa classe de clientes ainda é o mais seguro, também pelo fato 

de haver garantias. No caso do crédito consignado, por exemplo, 

o próprio salário do pensionista/aposentado devedor já é 

descontado automaticamente ao Banco.  

Portanto, juntando os três principais segmentos do BB, 

vemos uma carteira de crédito defensiva e que, justamente por 

causa disso, espera-se uma menor inadimplência, devido ao 

menor risco de crédito. A Figura 4 compara o menor índice de 

inadimplência nas operações vencidas a mais de 90 dias do BB 

em relação as demais instituições financeiras.  

 
Figura 4 –  Índice de inadimplência .  

Fonte:  RI  BANCO DO BRASIL  

Já quanto a operação de seguros  da BB Seguridade, pode ser 

dividida conforme ilustra a Figura 5.  
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F igura 5 –  Receita L íquida BB Seguridade /  Carteira Brasi lseg .  

Fonte:  RI  BB Seguridade  

 

 

 

A União Federal possui 50,000001% das ações do banco, o 

que faz dela a controladora do Banco, Figura 6, podendo assim, 

indicar seus conselheiros administrativos e membros da diretoria.  

 
Figura 6 –  Estrutura acionária.  

Fonte:  RI  BANCO DO BRASIL  

O Banco do Brasil está inserido no segmento de listagem 

Novo Mercado ,  o único banco entre todos os outros listados na 

51%

30%

19%
0%
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Brasilprev
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   GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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Bolsa de Valores a estar listado nesse segmento. Essa é uma 

informação importante para o acionista minoritário que busca 

por proteção e transparência no investimento.  

Ainda assim, o fato de ser capital misto e controlado pelo 

Governo traz à tona os mesmos problemas enfrentados por outras 

estatais, em relação às interferências políticas e à presença de 

“cabides eleitorais”  na diretoria. Não só, os cargos de confiança 

no Banco podem ser trocados com frequência, interrompendo a 

sequência de trabalho daqueles profissionais.  

 

 

 

Os principais fatores de risco são: 

O Risco de Governança Corporativa  envolve toda e 

qualquer tentativa de interferência política no comando do 

Banco, que pode minar a confiança por parte dos investidores e, 

assim, afetar diretamente o BB, com o rebaixamento do rating .  

O rebaixamento dos ratings  do Banco do Brasil  pode afetar 

entre outros pontos, o custo de captação de recursos, o acesso 

aos mercados de capitais e de dívidas, sua liquidez e, portanto, 

sua posição competitiva .  

Não só, por ser uma instituição estatal de caráter essencial 

em um setor estratégico, o Banco pode ser vítima de uso indevido 

de informações privilegiadas e uso impróprio da máquina pública 

e, então, ser vítima de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro.  

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  
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Além disso, em tempos de crise, aumentam-se os riscos de 

inadimplência  e a provisão para devedores duvidosos .  Embora 

a carteira do BB historicamente seja mais defensiva, em uma 

deterioração econômica o Banco é diretamente afetado , isso pois, 

alguns devedores não conseguem pagar os empréstimos e muitos 

outros negociam a taxa de juros para favorecê -los.  

Além do mais, no Risco de Mercado , com o crescimento dos 

bancos digitais,  o Banco do Brasil corre o risco de não conseguir 

competir com esse modelo de negócio mais “leve” e “enxuto” ,  

podendo perder participação no mercado, reduzindo assim, sua 

lucratividade e rentabilidade.  

Por fim, é necessário destacar o Risco Regulatório ,  isso é, o 

Banco do Brasil está inserido em um setor altamente 

regulamentado, e que quaisquer mudanças nas leis e normas 

podem comprometer o resultado das operações do banco. A 

medida anunciada pelo Governo em aumentar o imposto CSLL 

durante o segundo semestre de 2021 para os bancos é um 

exemplo disso.  

 

 

 

  Historicamente, pelo fato do Banco do Brasil possuir uma 

carteira de crédito mais conservadora , permitiu que se pudesse 

ficar em posição de maior destaque em comparação com a média 

do mercado. 

   RESULTADOS ANTERIORES...  
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Até mesmo a crise econômica e política que o Brasil 

vivenciou entre 2014 e 2016 não foram suficientes para abalar as 

estruturas do Banco. Nesse período, o BB apresentou um risco 

médio da carteira menor do que média do Sistema Financeiro 

Nacional.   

Excluindo a participação de rede externa temos a Figura 7, 

que retrata a evolução da carteira de crédito do BB. Nela, 

percebemos que ao longo dos anos vem ganhando espaço a 

participação de pessoas físicas, que possuem maior spread .  

 
Figura 7 –  Evolução Carteira de Crédito .  

Fonte:  RI  BANCO DO BRASIL  

Aliada a essa informação, a partir de 2017, o BB iniciou um 

conjunto de medidas para reorganização institucional com 

objetivo de aumentar sua produtividade através de cortes de 

despesas de pessoal e administrativas.  Com isso, o Índice de 

Eficiência, que retrata a participação dessas despesas em relação 

a receita financeira atingiu 36,6%, um recuo de 3,1 p.p.  desde 2016.  

Desde então,  o Banco do Brasil  também intensificou sua 

estratégia de redução de custos, a partir do fechamento de mais 

de 1000 agências, bem como a redução do seu quadro de 

funcionários. Isso pois, com o avanço das fintechs ,  os grandes 
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bancos precisam otimizar sua estrutura de custos, justamente 

para conseguirem competir em ambiente de maior concorrência.  

O reflexo dessas medidas é  exposto na Figura 8 e, 

principalmente entre 2016 e 2019, são evidenciadas pela 

recuperação da lucratividade e rentabilidade do BB.  

 
Figura 8 –  Lucro Líquida,  Margem Líquida e ROE.  

Fonte:  RI  Banco do Brasi l  

 É verdade que os números ainda não são iguais à época 

antecedente a crise, visto a maior competição do mercado além 

da redução da taxa de juros, que resulta em uma redução do 

spread bancário.  

A robustez e solidez do Banco também são evidenciadas na 

Figura 9, através da recuperação na distribuição de dividendos a 

partir de 2016, ano em que a crise se manifestou mais forte no BB . 
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Figura 9 –  Lucro por ação,  Div idendo e Payout.  

Fonte:  RI  Banco do Brasi l  

Por fim, na Tabela 1,  faz-se a análise da taxa de crescimento 

anual composto, CAGR ,  da Receita de Intermediação Financeira 

(considera todos as unidades de negócio), Margem Financeira 

Bruta (MFB, considera somente unidade bancária) e lucro líquido.  

 Percebe-se que o Banco tem dificuldade em conquistar 

participação no mercado, tanto na carteira de crédito, mas 

também no consolidado de todos os serviços.  

 5 anos 10 anos 

CAGR Receita 

Intermediação Financeira  
-7,37% 3,09% 

CAGR Margem  

Financeira Bruta  
-1 , 12% 3,21% 

CAGR Lucro Líquido  12,08% 0,24% 
 

Tabela 1  –  Crescimento anual composto.  
Fonte:  RI  BANCO DO BRASIL  
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 Logo após o Sistema Financeiro Nacional ter se recuperado 

de uma grave crise econômica aconteceu mais uma situação 

inesperada e sem precedentes. O ano de 2020 representou mais 

um duro golpe para os bancos, que chegaram a ter lucro 40% 

menor que em 2019.  

 Pelo fato de muitas agências terem ficado fechadas durante 

longo tempo, vários serviços oferecidos pelo BB sofreram 

impacto. Mas, principalmente, o Banco viu sua Provisão para 

Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) aumentar, impactando 

diretamente nos resultados finais.  

 Isso é, por muitas pessoas terem perdido ou reduzido suas 

rendas durante a pandemia, o risco de crédito aumentou, sendo 

o Banco obrigado a provisionar dinheiro suficiente para garantir 

solvência em caso de inadimplência.  

Na Tabela 2 são expressos dados do último trimestre 

divulgado e do consolidado do ano de 2020.  

DRE (R$milhões)  4T20 4T19 Variação 2020 2019 Variação 

MFB 14.164 14.263 -0,7%  56.726 53.999 5,1%  

PCLD 5.157  3.525  46,3%  22.110  14.983  47,6%  

PCLD/MFB  36,41% 24,71% 11 ,7 p.p.  39,0% 27,7%  11 ,2 p.p.  

   ...ATUALMENTE  
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Prestação de 

Serviços  
7.389  7.508  -1 ,6%  28.702  29.209  -1 ,7%  

Lucro Líquido 59.890 8.153 634,6%  12.697 18.162 -30,1%  

ROE 10,8% 14,7% -3,9 p.p.  10,4% 14,7% -4,3 p.p.  

 
Tabela 2 –  Demonstração de Resultado de Exercíc io.  

Fonte:  RI  BANCO DO BRASIL  

Todavia, a provisão voltou ao patamar de anos anteriores, 

por isso vemos um banco que já recuperou os mesmos patamares 

de rentabilidade e lucratividade em época pré-pandemia.  

E embora a margem de lucro líquido e o ROE tenham sido 

impactados, aqui, mais uma vez, destacamos a solidez do banco, 

comparando as demais instituições do setor.  

O Índice de Basileia, Figura 10, mede a relação entre o 

quanto de capital próprio o Banco utiliza nas suas operações de 

crédito. Assim sendo, quanto maior o indicador, menos recurso 

de terceiros será utilizado, sendo assim uma operação de maior 

segurança.  

Hoje, entre os grandes bancos, o BB é aquele com o maior 

Índice de Basileia entre todos, inclusive com certa folga. Até 

mesmo comparando com o 4T19 do Banco notamos esse avanço.  
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Figura 10 –  Índice de Basi leia .  

Fonte:  RI  Banco do Brasi l  

 Não só, o Índice de Cobertura, Figura 11 ,  mede o quanto de 

reservas financeiras o Banco tem sobre as despesas provisionadas 

para aquelas inadimplências acima de 90 dias.  

 
Figura 11  –  Índice de Cobertura de Juros.  

Fonte:  RI  Banco do Brasi l  

 O BB, por ser o Banco com maior Índice de Basileia, tem 

maiores condições em aumentar sua carteira de crédito e, assim, 

sua lucratividade. Além do mais, mesmo tendo uma carteira 

historicamente mais defensiva  (menor rentabilidade, 

consequentemente), se mostrou com rentabilidade próxima a 

outros grandes bancos, principalmente Itaú e Bradesco.  
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Também merece destaque o atual plano de demissão 

voluntária lançado em janeiro pela instituição, em que são 

esperados a adesão de aproximadamente 5 mil colaboradores.  

A margem financeira bruta ficou praticamente em linha com 

a apresentada no 2T20, mesmo com a carteira de crédito 

crescendo. Isso ocorreu pelo aumento da despesa de captação, já 

que houve a elevação da taxa Selic no período.   

O lucro líquido ajustado do Banco do Brasil  totalizou R$5 

bilhões no 2T21, um crescimento considerável de 52,2% em relação 

ao mesmo período do ano anterior.  O banco tem um guidance  de 

fechar o ano de 2020 batendo recorde de lucro líquido, que pode 

atingir R$20 bilhões.  

 
 

 

 

 

●  Análise de Múltiplos 

O primeiro método consiste na análise dos múltiplos das 

empresas. Para que sua eficiência seja atestada, é coerente que 

se compare empresas de mesmo setor de atuação e que, ainda 

por cima, essas empresas estejam no mesmo ciclo de vida, isso é, 

se estão em expansão, maturidade ou decaimento de suas 

atividades.   

Para a análise foram escolhidos os bancos Itaú (ITUB4), 

Santander (SANB11) e Bradesco (BBDC4) para compor a 

comparação entre os múltiplos destacados a seguir:  

   POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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●  P/L:  indica o quanto os acionistas estão  dispostos a pagar 

pelo lucro da companhia, de outra forma, quantos anos os 

acionistas estão dispostos a investir de maneira a recuperar seu 

aporte inicial .  

●  P/VP: relaciona o valor de mercado da companhia com o seu 

patrimônio líquido. Assim, esse múltiplo  é aplicado para saber 

quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo patrimônio da 

empresa. 

●  P/SR:  relaciona o valor de mercado da companhia pela sua 

receita liquida operacional. O objetivo desse indicador é visualizar 

o quanto os acionistas estão dispostos a pagar em relação ao seu 

faturamento. Não é a métrica mais aconselhada para os bancos, 

embora aqui podemos fazer essa composição com os outros dois 

múltiplos.  

 
Figura 12  –  Comparação de múlt ip los  

Fonte:  Status Invest  /  Elaboração Própr ia   

Em todos os múltiplos analisados o Banco do Brasil  negocia 

com desconto, o que pode ser parcialmente explicado pela 

presença do Governo no controle , já que as estatais costumam ser 

instituições com maiores riscos frente à iniciativa privada.  
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Além do mais, por ser uma carteira de crédito mais 

defensiva, seria natural um menor múltiplo.  

 Quanto ao histórico dos indicadores, Figura 13, notamos que 

o BB negocia abaixo aos valores antes da crise econômica e 

razoavelmente menor do que os múltiplos pelos últimos três 

anos.  

Caso o banco atinja o guidance  divulgado, batendo lucro 

líquido de R$20 bilhões em 2021, estamos falando de um P/L de 

4,8x. Isso é, uma das empresas mais sólidas na bolsa e ainda uma 

das mais baratas.   

 
Figura 13 –  Comportamento Histór ico dos Múlt iplos .  

Fonte:  Morning Star/Elaboração Própr ia  

●  Modelo de Gordon  

Esse modelo é útil e válido somente para empresas maduras 

e consistentes, que possuem perspectiva de crescimento linear e 

distribuição de proventos regular.  

A intenção de análise com esse modelo é destrinchar o preço 

das ações sob a óptica do mercado. Ou seja, dado o preço das 
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ações, busca-se um possível cenário pelo qual o mercado espera 

que a empresa cresça. Logo, a abordagem consiste em fazer uma 

estimativa reversa do preço.  

Considerando o preço de fechamento da ação no dia 

24/039/2021 em R$29,30, e estimando que em 2021 o BB consiga 

atingir seu guidance ,  chegamos a um possível cenário.  

Nele, projetou-se um índice de payout  de acordo com o 

histórico do Banco, ao redor de 40%. Com isso, temos um yield on 

cost  de 12,5% ,  um dos maiores dividendos da Bolsa de Valores.   

 

  

 

 O Banco do Brasil  já passou por várias crises ao longo da sua 

história, e nas últimas duas (2014-2016 e COVID-19), em específico, 

o BB demonstrou toda sua solidez financeira.  

 Mesmo que sua rentabilidade e lucratividade tenham sido 

abaladas durante o período, e não há nada de errado com isso, 

visto que a maioria das empresas também sofreram duros golpes, 

a instituição mostrou alto Índice de Basileia, Índice de Cobertura 

de Juros e Índice de Inadimplência melhores do que a média do 

Sistema Financeira Nacional.  

 Não só, mesmo com uma carteira historicamente mais 

segura, e que por isso, tenderia a gerar menor rentabilidade, 

vimos o BB em linha com os demais grandes bancos do país, 

mostrando, mais uma vez, sua qualidade.  

   OPINIÃO DO ANALISTA  
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 Além do mais, na análise dos múltiplos, vimos um Banco que 

negocia a múltiplos bem descontados, principalmente quando 

avaliamos o indicador sobre a carteira de crédito classificada.  

 Por fim, pelo modelo de Gordon, dado os preços atuais e 

considerando o mesmo lucro por ação e payout  de 2019 (antes da 

pandemia), podemos ver o Banco do Brasil  com um dos melhores 

yields on cost  do país e uma das empresas mais baratas da bolsa 

de valores. Dessa forma, temos recomendação de compra para as 

ações do Banco do Brasil (BBAS3).  
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários 

autônomo Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 

20/2021, com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, 

o material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário 

contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e 

estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de 

investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao 

seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são 

adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório 

declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de análise 

refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma 

independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas 

envolvidos não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam 

configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o 

conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a 

terceiros, sem autorização prévia. 
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