
 

  
1

Publicado em 18.10.2019 

 

Atualizado em 09.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
2 

 

O Banco do Brasil foi criado em 1808, ainda na época do Brasil colônia, 

sendo a primeira instituição bancária a operar no país. Passou por vários 

percalços com o império brasileiro durante o século XIX. Em 1906, tornou-

se a primeira empresa brasileira lista na bolsa de valores.  

 

Desde o seu IPO, foram realizadas várias mudanças em sua governança 

corporativa e novas ofertas de ações até chegarmos aos dias de hoje. 

Atualmente, o Banco do Brasil ocupa uma posição de destaque no sistema 

financeiro nacional, com mais de R$ 1,5 trilhão de ativos sob custódia e 

quase 70 milhões de clientes. 

 

Nacionalmente, o banco está presente em 99,5% dos municípios, com mais 

de 65 mil redes de atendimento. Também é interessante observar sua 

presença no exterior, atuando por meio de 20 pontos de atendimento 

próprios em 16 países e de 858 bancos correspondentes em 106 países. 

 

A estrutura societária do Banco do Brasil mostra que a instituição é uma 

empresa de capital misto, sendo a união sua controladora (detendo pouco 

mais de 50% de participação). 
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A companhia mantém 

49,5% de suas ações 

em free float – em 

livre circulação –, no 

qual metade é de 

capital nacional e 

metade é de capital 

estrangeiro:  

A instituição ainda faz parte do Novo Mercado, o segmento que reúne as 

empresas com mais alto nível de governança corporativa da bolsa. 

 

Apesar da grande discussão acerca da privatização do Banco no atual 

governo, ainda não existe nenhuma confirmação sobre o real 

acontecimento do processo. 

 

O Banco do Brasil S.A. é uma empresa do setor financeiro classificada como 

um banco múltiplo, com diversos serviços financeiros. Entre os segmentos, 

destacam-se o bancário, o de investimentos, o de gestão de recursos, o de 

seguridade e o de meios de pagamento. 

 

Ao analisarmos a imagem a seguir, que demonstra a construção do lucro 

do Banco em 2019, podemos perceber que os fatores de captação são o 

MFB (Margem Financeira Bruta) e as rendas de tarifas. 
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Fonte: ri.bb.com.br 

A MFB vem principalmente das receitas financeiras com operações de 

crédito e de uma pequena parte do resultado de tesouraria. 

 

Por outro lado, as rendas de tarifas são mais dispersas e vêm de várias 

fontes diferentes. Destacam-se a conta corrente, que representa 26,6% do 

total; a administração de fundos, que representa 21,9%; e seguros, 

previdência e capitalização, que somam 13%. 

 

Ainda existem outras fontes, mas elas têm participação menor do que 7% 

no total das rendas de tarifas. 

 

Ao olharmos o histórico de lucratividade do banco, podemos perceber que, 

apesar de bastante expressivo, ele variou bastante nos últimos 10 anos. 
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Fonte: Economatica / Suno Research 

 

No histórico de lucros, podemos destcar que, entre 2000 e 2010, houve 

uma tendência de crescimento no Lucro Líquido. Em 2000, a empresa 

auferiu R$ 974 milhões. Em 2010, R$ 12,12 bilhões (o que representa um 

crescimento anual médio de 25,7%).  

 

Entre 2010 e 2015, reflexo da crise econômica que o Brasil vivenciava, não 

houve aumento considerável do lucro, sendo que em 2016 ele reduziu 45% 

em relação a 2015. A partir da queda de 2016, o Lucro Líquido entrou em 

tendência de alta e fechou 2019 aos R$ 18,1 bilhões. 

 

O Banco do Brasil distribui dividendos em função do seu Lucro Líquido. 

Percebemos (no gráfico abaixo) que, entre 2004 e 2010, os dividendos 

tiveram uma tendência crescente, variando pouco entre 2010 e 2015, caindo 

em 2016 e apresentando tendência de crescimento a partir de então. 

Lucro Líquido 
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Fonte: Economatica / Suno Research 

Embora apresente um crescimento assimétrico de dividendos e lucros, o 

patrimônio líquido do banco cresceu de forma consistente nos últimos anos. 

 

 

Fonte: Economatica / Suno Research 

 

Em 2000, o patrimônio líquido era de R$ 7,95 bilhões e, em 2019, de R$ 

106,66 bilhões (uma taxa de crescimento médio de 13,1% ao ano). 

Dividendos 

Patrimônio Líquido 
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Quando olhamos para o ROE (Return On Equity – relação entre o Lucro 

Líquido e Patrimônio Líquido), percebemos que ele segue a tendência de 

crescimento do Lucro Líquido e dividendos iniciada em 2016. Com isso, 

aumenta a geração de valor para o acionista. 

 

Entretanto, o Banco já apresentou níveis de rentabilidade muito mais altos 

dos que os verificados agora. 

 

 

Fonte: Economatica/Suno Research 

O ano de 2020 tem sido marcado por muitas incertezas, principalmente 

por conta da crise econômica originada pela pandemia de Covid-19. Assim, 

os investidores já esperavam grandes quedas nos balanços da companhia.  

 

No 2T20, o Banco do Brasil reportou Lucro Líquido de R$ 3,2 bilhões, um 

decréscimo de 23,7% em relação ao 2T19. 

ROE 
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Além disso, como esperado, a rentabilidade também foi afetada no 

período. Ao analisarmos o ROE do banco, percebemos uma redução de 

17,6% (2T19) para 11,9% (2T20).  

 

É importante destacar que essa queda não está diretamente relacionada 

com uma redução no faturamento, uma vez que sua Receita Operacional 

Total saiu de R$ 23,6 bilhões (2T19) para R$ 23,2 bilhões (2T20), uma 

queda de apenas 1,7%. 

 

 

Fonte: ri.bb.com.br 

 

Assim, a redução de seu Lucro Líquido é justificada pelo aumento na 

alocação de provisões. Ou seja, o aumento na quantidade de dinheiro que 

o banco guarda para suprir as possíveis perdas ocorridas em razão de 

empréstimos não pagos, que acabam não se transformando em lucro. 

 

Na tabela a seguir, podemos ver que o banco manteve aproximadamente 

R$ 6 bilhões de provisões no 2T20, um aumento de 42,4% em comparação 

com o 2T19. Neste ano, mais de R$ 11 bilhões já foram direcionados para 

provisões, um valor 51,8% maior em relação ao mesmo período de 2019. 

 

Receita Operacional Total (valores em R$ milhões) 
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Fonte: ri.bb.com.br 

 

Por conta das atuais incertezas provocadas pela Covid-19, é natural que a 

elevação nos números das provisões ocorra, pois isso mostra que os 

bancos estão atentos e preparando-se para os diversos cenários possíveis. 

 

Além disso, é interessante destacar o aumento de sua carteira de crédito, 

ou seja, do volume de empréstimos do banco. Como podemos ver no 

gráfico a seguir, no último ano, houve um aumento de R$ 35 bilhões, o que 

corresponde a 5,1% da carteira.  

 

 

 

Fonte: ri.bb.com.br 

Carteira de Crédito (valores em R$ bilhões) 
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Outro ponto interessante a ser destacado é a saúde da carteira: o banco 

está bastante exposto ao setor do agronegócio (cerca de 25%), um fator 

positivo, dada a resiliência do setor. 

 

Por fim, vale salientar que, no último trimestre, o Banco do Brasil tem 

acelerado seu processo de digitalização. No 2T20, a companhia registrou 

quase 4 milhões de novos usuários em seu aplicativo em relação ao 2T19 – 

uma alta de 198% –, atingindo a marca de 19 milhões de clientes ativos em 

seus canais digitais. 

 

Em relação ao valuation, é importante considerar os múltiplos relacionados 

ao preço das ações. 

 

Ao analisarmos o P/L do banco, ou seja, a relação entre o Preço da Ação e o 

Lucro por Ação, percebemos que ele é negociado perto de 6 vezes. Este é o 

mesmo patamar de 2014, apesar de a rentabilidade e a eficiência do Banco 

do Brasil serem maiores agora. 

 

 

Fonte: Economatica / Suno Research 

P/L 



 

  
11 

Ao compararmos o P/L do banco com o de outras instituições do setor 

financeiro – Bradesco, Itaú e Santander –, percebemos que o Banco do Brasil 

é negociado a um patamar interessante em relação aos demais players.  

 

 

Fonte: Status Invest / Suno Research 

 

Outro indicador de destaque na análise é o Preço/Valor Patrimonial (P/VP). 

Como podemos ver a seguir, o banco está sendo negociado abaixo de 1,0x, 

bem abaixo de sua média histórica. 

 

 

Fonte: Economatica / Suno Research 

P/VP 
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Ao compararmos o P/VP do Banco do Brasil com o das outras instituições 

citadas anteriormente, novamente notamos que o banco está sendo 

negociado a valores baixos.  

 

 

Fonte: Status Invest / Suno Research 

 

Assim, com base na análise de seus múltiplos, podemos observar que o 

Banco do Brasil tem sido negociado a preços atraentes – tanto em relação a 

seus pares nacionais como em relação a seu próprio histórico. 

 

Diante do aumento de rentabilidade do banco nos últimos anos (com 

aumento da eficiência), a companhia se encontra capitalizada no 

momento. 
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Apesar de reconhecermos que, no curto prazo, o setor pode enfrentar 

dificuldades, o Banco do Brasil tem condições de absorver o cenário de 

crise e continuar progredindo. 

 

Além disso, a companhia é negociada a valores atraentes se comparada 

com seu histórico e com seus pares nacionais. 

 

 
 

 

 

 

 
 

*Plano atrelado a renovação automática para o plano Suno Premium Mensal (R$ 62.90) 
após 15 dias. Cancelamento possível em até 14 dias após a renovação. 

 

 

https://lp.sunoresearch.com.br/pv/suno-premium-15-1/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatoriobbas3.20200414
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Disclaimer 
 
As informações constantes deste material podem auxiliar o 
investidor em suas decisões de investimento; porém o 
investidor será responsável, de forma exclusiva, pela verificação 
da conveniência e oportunidade da movimentação de sua 
carteira de investimentos e pela tomada de decisão quanto à 
efetivação de operações de compra e/ou venda de títulos e/ou 
valores mobiliários.  
 
Este material apresenta informações para diversos perfis de 
investimento e o investidor deverá 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. Quaisquer projeções de 
risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas e, 
portanto, não são e não devem ser interpretadas pelo investidor 
como previsão de eventos futuros e/ou garantia de resultados.  
 
Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui 
contidas e recomendamos ao investidor que não utilize este 
relatório como única fonte para embasar suas decisões de 
investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para 
sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos 
mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem 
limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, 
risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital 
investido e de disponibilização de recursos adicionais, entre 
outros. 
 
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório 
declaram, nos termos da Instrução CVM nº 598/18, que as 
recomendações do relatório de análise refletem única e 
exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de 
forma independente. 
 
Este material destina-se única e exclusivamente aos assinantes 
da Suno Research. Sua cópia ou distribuição, integral ou parcial, 
sem a expressa autorização, acarretará multa de até 2.000 vezes 
o valor deste relatório, apreensão das cópias ilegais, além de 
responsabilização em processo civil. 

  


