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Banco do Brasil: Rentabilidade crescente em 2018
O Banco do Brasil registrou no 4T17 um lucro líquido de R$ 3,11 bilhões, com forte crescimento
em relação ao 4T16 e alta de 9,4% em relação ao 3T17. Já o lucro líquido ajustado no trimestre,
que exclui eventos extraordinários, cresceu 82,5% em base de 12 meses e 17,7% em relação ao
trimestre anterior para R$ 3,19 bilhões. Um bom resultado trimestral, acima do esperado, com
importante crescimento do ROAE ajustado anualizado, que passou de 7,2% no 4T16 para 12,5%
neste 4T17 e segue com tendência de melhora para os próximos trimestres.
No acumulado de 2017 o lucro líquido ajustado cresceu 54,2% para R$ 11,06 bilhões com ROAE
de 12,5% (+5,2 p.p em 12 meses), com destaque para o crescimento da Margem Financeira
Líquida potencializada pela forte redução da PDD, aliado a queda das despesas administrativas
e incremento das Receitas de Tarifas.
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A carteira de crédito permaneceu em queda, refletindo as operações com Pessoas Jurídicas,
parcialmente compensadas pelo crescimento no segmento rural e nas operações com as
famílias. Com base no resultado anual, acima do esperado, e com perspectivas crescentes de
lucratividade e retorno, atualizamos nossas premissas macroeconômicas e de custo de capital.
Nesse contexto estamos mantendo a recomendação de COMPRA e elevamos o preço justo de
R$ 45,00/ação para R$ 52,00/ação.

Com base no resultado do 4T17 o banco aprovou a distribuição complementar de R$ 675,7
milhões (R$ 0,24261349573/ação), sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), com base na
posição acionária de 01/03/2018, sendo as ações negociadas “ex” a partir de 02/03/2018. Os
juros serão atualizados pela Selic de 31/12/2017 até a data do pagamento (12/03/2018). O
retorno líquido complementar estimado é de 0,5%.
Em adição o conselho diretor do BB aprovou o pagamento em 29/mar/18 de R$ 227,6 milhões
(R$ 0,08171009701/ação), na forma de JCP relativos ao 1T18, com base na posição acionária do
dia 12/março, com ações “ex” juros a partir de 13 de março. Com base na cotação de ontem de
R$ 43,02/ação o yield líquido é de 0,2%.
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Alguns destaques do resultado do 4T17 e de 2017
A Margem Financeira Bruta registrou crescimento em base trimestral e leve decréscimo em 12
meses, totalizando R$ 14,55 bilhões, enquanto as Despesas com PDD caíram 24,7% em 12 meses
e 9,9% em base trimestral para R$ 5,64 bilhões, resultando numa Margem Financeira Líquida de
R$ 8,91 bilhões, 13,6% superior a registrada em igual trimestre de 2016. Este forte decréscimo de
PDD aliado ao crescimento das receitas de serviços, explicam boa parte do incremento do lucro
líquido entre os trimestres comparáveis. Para 2018 o BB espera um crescimento de margem
bruta entre -5,0% e 0% após queda de 3,8% em 2017.
As Rendas de Tarifas do 4T17 cresceram 2,6% em base trimestral e 6,6% em 12 meses somando
R$ 6,74 bilhões e permanecem contribuindo positivamente para a construção do lucro líquido do
BB. No ano o crescimento foi de 9,0% sendo esperado para 2018, alta entre 4,0% e 7,0%.
Já as Despesas Administrativas (Pessoal/Outras Administrativas) mantidas sobre controle, caíram
4,4% no 4T17 ante o 4T16 e crescimento de 4,1% ante o trimestre anterior. O Índice de Eficiência
no 4T17 atingiu 38,1% ante 38,5% no 3T17, demonstrando o forte controle das despesas. O
spread global subiu em base trimestral contribuindo também para a melhoria de margem
financeira. Em 2017 as despesas administrativas caíram 3,1%. O guidance para 2018 situa-se
entre 1,0% e 4,0%, mas a administração do banco trabalha com um número perto do piso.
Ao final de dezembro de 2017 a carteira de crédito ampliada do BB somava R$ 681,3 bilhões,
com alta de 0,6% em base trimestral e redução de 3,8% em base anual. A taxa de inadimplência
para as operações vencidas acima de 90 dias, passou de 3,9% em setembro de 2017 para 3,7%
em dezembro de 2017 e encontra-se acima dos 3,2% do SFN. Em dezembro de 2017 a Basileia do
BB era de 19,6%, sendo de 10,5% o índice de capital principal, para um Patrimônio Líquido de R$
98,7 bilhões. Esta melhora dos indicadores reflete o crescimento do Patrimônio Líquido e a
redução dos ativos ponderados pelo risco.
Com base nesse resultado o BB conseguiu entregar todas as linhas do seu guidance em 2017 e
disponibilizou suas estimativas para 2018 com destaque para a perspectiva de crescimento do
lucro líquido entre R$ 11,5 e R$ 14,0 bilhões. O crédito volta a crescer, as despesas com PDD
caem novamente, e as despesas administrativas crescem abaixo da inflação, contribuindo
positivamente para o crescimento dos resultados do Banco do Brasil em 2018.
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Precificação: A partir do resultado de 2017, acima do esperado, e com perspectivas crescentes de
lucratividade e retorno, atualizamos nossas premissas macroeconômicas e de custo de capital.
Nesse contexto elevamos o preço justo de R$ 45,00/ação para R$ 52,00/ação.

ANEXOS
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Parâmetros do Rating da Ação
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação
do analista. Dessa forma teremos:
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do
Índice Bovespa, mais o prêmio.
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do
Índice Bovespa, mais o prêmio.
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice
Bovespa, mais o prêmio.
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DISCLAIMER
Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções
referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste
relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e
nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da
Planner Corretora de Valores.
(*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise.
Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483
O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem
exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em
relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.
Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483
A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório.
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