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Banco do Brasil (BBAS3)

Destaques

A crise do COVID-19 provocará um aumento na inadimplência dos principais bancos

brasileiros principalmente no 1S20. De fato, os segmentos de pessoas físicas e micro

e pequenas empresas deve gerar perdas significativas. Contudo avaliamos que o

balanço dos principais bancos brasileiro permanece robusto, com baixa

alavancagem e grande pulverização do risco de crédito. Além disso, as medidas de

injeção de liquidez por parte do Banco Central brasileiro devem garantir o bom

funcionamento do sistema financeiro nesse momento de maior aversão a risco.

Com relação ao Banco do Brasil, os últimos resultados operacionais do banco ainda

têm superado a expectativa do mercado, mostrando uma contínua recuperação da

qualidade da carteira de crédito, além do eficiente controle das despesas

administrativas (implementação de programa de demissão voluntario) e crescimento

da receita de serviços.

Além disso, a JV do banco com o UBS para a atuação no segmento de mercado de

capitais e uma eminente parceria na gestão de recursos (asset management) devem

contribuir para o banco ampliar sua atuação em segmentos que ainda não possui

tanta expertise.

Destacamos também o valuation atrativo em relação aos seus pares privados

(Bradesco, Itaú e Santander), com P/L de 3,8x contra 6,0x da média do setor e de

0,6x P/VPA contra uma media de 1.1x do setor.

Tese de Investimento

i. Reestruturação operacional com foco em 

melhoria na eficiência.

ii. Valuation atrativo.

iii. Melhora na rentabilidade (ROE) e na 

perspectiva de pagamento de dividendos. Preço Alvo:

R$ 38,00

Recomendação:

Compra
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objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão

de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu

conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N°
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