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Resumo
Neste relatório, apresentamos nossos preços-alvo de doze meses revisados para BBDC4 (R$45,00), ITUB4
(R$40,00) e SANB11 (R$51,00) incorporando em nossos modelos: (1) Resultados do 2T19 e premissas
operacionais revisadas; (2) Inputs atualizados de custo de capital, ou seja, menor risco Brasil (CDS) e juros
americanos e (3) Premissas macro atualizadas, alinhadas à nossa equipe de economia. O Bradesco continua
como nossa preferência após os resultados do 2T19, uma vez que oferece maior exposição ao esperado
(embora atrasado) ciclo de expansão de crédito e a melhor relação risco-retorno nos múltiplos atuais.

Apesar da queda das ações após os resultados do 2T19, não alteramos nossa visão estruturalmente
positiva com os bancos brasileiros. De fato, o PIB e o crescimento do crédito foram decepcionantes no 1S19
e a agenda de reformas mostrou-se mais difícil do que se pensava inicialmente. Além disso, as projeções
dos bancos para 2019 continham premissas otimistas no início do ano e, assim, ajustamos levemente para
baixo nossas estimativas de crescimento de empréstimos e margem para refletir esse cenário. Além de
uma desaceleração econômica e agravamento do cenário político, os principais riscos para nossa tese estão
relacionados à capacidade dos bancos de se adaptarem a uma nova realidade de: (1) Menores spreads,
consequência da concorrência, esforços do Banco Central e uma menor Selic e (2) Concorrência em
serviços, especialmente de fintechs e empresas que oferecem serviços de qualidade a preços mais baixos.

Em nossa opinião, os grandes bancos podem mitigar ambos os riscos por meio de sua escala e plataformas
integradas. Com o crédito em suas mãos, ainda é possível evitar perdas maiores de participação de
mercado em serviços, melhorando a satisfação dos clientes, ampliando a oferta digital/tecnológica e
ajustando preços quando necessário. Vemos o processo de disrupção ganhar força, mas reconhecemos que
uma transformação total da indústria não é um fato repentino, já que no caso do crédito estamos falando
de um mercado concentrado e gigantesco de R$3,3 trilhões. Outras fortalezas dos bancos neste contexto
são: (1) Confortável posição de capital frente a exigências nacionais e internacionais; (2) Espaço para
iniciativas de redução de custos e digitalização, como as recentemente anunciadas pelo Itaú Unibanco e
pelo Banco do Brasil; (3) Oportunidades em fusões e aquisições; (4) Centros de empreendedorismo e
tecnologia, como Cubo (Itaú) e Inovabra (Bradesco) e (5) Modelos de crédito robustos. Esses fatores pesam
a favor deles na batalha pelos clientes e na tentativa de manter altos níveis de rentabilidade.

Por fim, é importante enfatizar que o cenário macroeconômico brasileiro não tem precedentes, com uma
combinação de juros baixos, inflação ancorada e uma série de reformas cruciais sendo discutidas ou
implementadas para tratar de questões estruturais como o déficit fiscal (previdência) e
burocracia/ineficiências (tributária/política e privatizações). Diante desse cenário, esperamos que os
bancos sejam participantes vitais e se beneficiem desse ciclo benigno econômico e de crédito e, por essa
razão, mantemos nossa visão positiva com o setor.
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Empresa Ticker Recomendação

Preço 

Alvo 

Antigo

Preço 

Alvo 

Novo

Preço 

Atual
Potencial Mkt Cap

P/L P/B Div. Yield

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Bradesco BBDC4 Compra 47,00 45,00 34,48 + 30,5% 276.954 10,7x 9,6x 2,0x 1,8x 4% 5%

Itaú Unibanco ITUB4 Neutro 40,00 40,00 36,72 + 8,9% 356.938 12,4x 11,4x 2,8x 2,5x 6% 5%

Santander SANB11 Neutro 55,00 51,00 44,13 + 15,6% 168.031 11,5x 10,4x 2,4x 2,1x 4% 4%



Performance Ações vs Ibovespa

1S19: Abaixo do esperado mas com bons sinais 

Crescimento estável do crédito A/A impulsionado pelos segmentos de varejo
De acordo com os dados do BC para junho, os empréstimos bancários cresceram 5,1% em relação a 2018,
apoiado por pessoas físicas (+10%) e PMEs (+5%). Esperava-se uma expansão mais robusta no início do
ano, mas o lento crescimento do PIB e o fraco desempenho das Grandes Empresas, que representam 28%
do crédito e encolheram 2,5% A/A, contribuíram para adiar a maior parte da recuperação para 2020.
Continuamos positivos com bancos, uma vez que estes serão vitais para financiar o consumo e os
investimentos especialmente depois que reformas e privatizações forem entregues. Embora a pressão
sobre as serviços e spreads devam persistir, a inadimplência está sob controle e os bancos ainda
apresentam espaço para corte de custos e crescimento de carteira, o que poderá compensar esses fatores.

Crescimento crédito (A/A)

Por que as ações reagiram negativamente a resultados neutros/positivos?
Os grandes bancos privados registraram resultados sem grandes surpresas no 2T19. Como esperado, as
margens foram impactadas positivamente pelos ganhos de tesouraria e pelo peso crescente dos segmentos
de varejo no mix de empréstimos. Embora o lucro líquido recorrente reportado para Bradesco, Itaú e
Santander tenha se aproximado das estimativas de XPe e do consenso, as ações como um todo reagiram
negativamente aos resultados. Acreditamos que a correção esteja relacionada a quatro fatores principais:
(1) Revisões negativas de lucros, uma vez que as projeções para 2019 continham premissas otimistas;
(2) Preocupações com a rentabilidade de longo prazo dos bancos devido a riscos de disrupção e ascensão
das fintechs simbolizadas pelo excelente desempenho recente do Banco Inter e da entrada do Softbank;
(3) Foco da administração no controle de custos e digitalização durante as teleconferências de resultados,
ambas relacionadas ao item (2);
(4) No caso do Bradesco, uma pressão técnica de realização de lucros, uma vez que a ação havia superado o
índice nos últimos doze meses (como visto no gráfico de desempenho acima).

Concessões (A/A – Acumulado 12m)

3

Bancos

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

m
ar

/0
8

m
ar

/0
9

m
ar

/1
0

m
ar

/1
1

m
ar

/1
2

m
ar

/1
3

m
ar

/1
4

m
ar

/1
5

m
ar

/1
6

m
ar

/1
7

m
ar

/1
8

m
ar

/1
9

Total Empresas Pessoas Físicas

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

jun/13 jun/14 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19

Total Empresas Pessoas Físicas

24%

-2%

23%

52%

-12%

36%35%

-4%

20%

32%

0%

32%

12M antes do 2T19 Após 2T19 12M

ITUB BBDC SANB Ibov



Teses: Aceleração mais forte adiada para 2020; 
Bradesco ainda na frente

Apesar de sua capacidade de

execução, temos Neutro para o

Itaú principalmente porque: (1)

Apresenta menor potencial de

crescimento de lucros em

2019-20 vs pares e (2)

Operações LatAm ainda estão

amadurecendo e contribuem

pouco para o ROE. No entanto,

vemos como uma opção de

dividendos atrativa, tendo em

vista seu payout e taxas de

juros mais baixas no Brasil.

Recomendação: Neutra
Preço-Alvo: R$40,0

Recomendação: Neutra
Preço-Alvo: R$51,0

Temos uma recomendação

Neutra para, uma vez que: (1)

O ROE provavelmente atingiu

seu pico após vários anos

consecutivos de expansão e (2)

Nos múltiplos atuais, vemos o

Bradesco como uma opção

mais atraente. Reconhecemos,

no entanto, que o banco

provou que sua capacidade de

expandir a rentabilidade e

ganhar participação foi

subestimada pelo mercado.

Antigo vs Novo: Lucro Líquido (R$mi)

XP vs Consenso: Lucro Líquido (R$mi)

Mantemos o Bradesco como

nossa preferência pois: (1) A

dinâmica de resultados segue

forte e apoiada por sua ampla

presença no Brasil; (2) Custo do

crédito em declínio e

estável/crescente para pares e

(3) Desconto P/L vs pares.

Observamos que o Bradesco

superou ITUB e SANB em 14%

e 17%, respectivamente, desde

que trocamos de preferência

em ago/18.

Recomendação: Compra
Preço-Alvo: R$45,0
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Antigo Novo Δ Antigo Novo Δ Antigo Novo Δ

26.454 25.946 -1,92% 30.047 28.895 -3,84% 33.664 32.415 -3,71%

28.576 28.802 0,79% 31.919 32.320 1,26% 37.463 36.927 -1,43%

14.367 14.617 1,74% 15.767 16.152 2,44% 17.611 17.078 -3,03%

2021E2019E 2020E

XPe Consenso Δ XPe Consenso Δ XPe Consenso Δ

25.946 25.249 2,76% 28.895 27.152 6,42% 32.415 31.226 3,81%

28.802 28.326 1,68% 32.320 30.863 4,72% 36.927 33.770 9,35%

14.617 14.148 3,31% 16.152 15.364 5,13% 17.078 16.552 3,18%

2019E 2020E 2021E



Brazilian Banks

Disclaimer

Disclaimer
Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução
CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não
constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas
na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no
presente relatório.
Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de
forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de
mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP
Investimentos.
O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação
de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores
Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.
O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas
atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras
de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes,
devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.
Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o
processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de
carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.
A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os
desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações
presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP,
podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o
propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as
soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.
O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.
A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou
seu conteúdo.
A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como
tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados
pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de
mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os
movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.
O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação
é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é
preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são
necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a
desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento,
podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer
garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto
O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP
Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito
negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por
apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração
recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos
para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é
livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma
parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de
garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo
com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento
derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a
possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio
do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do
investimento.
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO
NO VAREJO.
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