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Resultado 4T13 BTG Pactual 

Depois da tempestade vem a bonança? 
 

O grupo BTG Pactual encerrou o desafiador ano de 2013 reportando um bom 

resultado, com lucro líquido de R$ 2.775 milhões, queda de 14,8% A/A e em linha 

com nossas estimativas (-0,4% BB-BIe). O resultado mais uma vez demonstrou a 

resiliência do modelo de negócios do grupo, que apresenta um resultado positivo, 

mesmo com cenário desafiador. Os destaques positivos do resultado trimestral 

foram os desempenhos das áreas de Principal Investiments e Asset Management, 

que compensaram o desempenho negativo do Banco Pan. Por outro lado, as 

despesas operacionais cresceram acima de nossas expectativas (+4,7%) e foram 

compensadas por uma menor alíquota efetiva de imposto. O ROAE encerrou o ano 

abaixo de 20%, chegando em 18,4%, contra 28,7% apresentado em 2012.  

 

Segmentos de Negócios. Assim como ocorreu no 3T13, a área que mais se 

destacou foi a de Principal Investments, que apresentou forte retomada no 

crescimento da receita trimestral, chegando a R$ 474 milhões. O bom desempenho 

foi favorecido pelo resultado positivo dos três segmentos de atuação, inclusive o de 

Real Estate, que apresentou lucro de R$ 24 milhões, após três trimestres 

consecutivos de prejuízos. Outra área com bom resultado no 4T13 foi a de Asset 

Management, com crescimento de 116% T/T na receita, beneficiada pelo efeito 

sazonal de cobrança de taxa de performance de alguns produtos. 

  

Custos e Despesas. As despesas operacionais foram de R$ 880 milhões no 

trimestre, uma alta de 75% T/T impactadas pelo aumento das despesas de bônus 

que corresponderam a 45% das despesas totais do trimestre, ou R$ 400 milhões. No 

consolidado do ano, as despesas operacionais somaram R$ 2.548 milhões, 4,7% 

acima de nossas estimativas. O índice de remuneração avançou 2,1 p.p. em 2013  

chegando a 24%, enquanto o índice de eficiência terminou o período em 43% 

(+2,7p.p. A/A). 

 

Perspectivas. Consideramos bom o resultado apresentado pelo BTG, pois o modelo 

de negócio do grupo se mostra cada vez mais resiliente, conseguindo ajustar sua 

estrutura e entregar bons resultados em suas diversas áreas de atuação, mesmo 

com o baixo crescimento da economia brasileira verificada no último ano. 

Continuamos otimistas com o desempenho de novas frentes de atuação, como nas 

áreas de seguros e mesa de commodities, e também na consolidação das 

plataformas adquiridas no Chile e na Colômbia. Apesar de acreditarmos que o 

cenário continuará desafiador para o banco em 2014, a ação está sendo negociada 

a um múltiplo atraente.  

 

R$ milhões 4T13 T/T A/A 2013 2013E R / E A/A 

Investment banking 50  -61,8% -58,7% 459  549  -16,3% 2,5% 

Corporate lending 187  0,7% 2,7% 767  770  -0,4% 36,1% 

Sales and trading 339  31,4% 58,0% 1.729  1.745  -0,9% 14,0% 

Asset management 480  115,6% -24,6% 1.172  1.147  2,1% -1,6% 

Wealth management 90  -3,0% 21,1% 385  399  -3,6% 90,9% 

Principal investments 474  n.a. -7,5% 621  512  21,2% -73,5% 

PanAmericano (82) 217,7% 159,5% (124) (49) 153,4% -49,3% 

Interest and other 261  0,3% 43,3% 905  842  7,4% 12,8% 

Receita Total 1.799  27,0% -4,9% 5.914  5.915  0,0% -13,2% 

Bônus (400) 230,0% 80,5% (947) (935) 1,3% -19,0% 

Salários e benefícios (135) 1,3% 30,6% (494) (491) 0,7% 51,6% 

Administrativas e outras (204) 29,2% 5,3% (648) (591) 9,6% 20,1% 

Amortização de ágio (53) n.a. -80,9% (192) (180) 6,7% n.a. 

Despesas tributárias, ex-IR (88) 117,1% 24,6% (267) (237) 12,7% 10,5% 

Despesas operacionais totais (880) 75,4% 1,5% (2.548) (2.434) 4,7% -7,3% 

Lucro antes dos impostos 919  0,4% -10,3% 3.366  3.481  -3,3% -17,2% 

Imposto de renda e contribuição social (151) -11,0% -11,0% (591) (696) -15,0% n.a. 

Lucro Líquido 768  3,0% -10,1% 2.775  2.785  -0,4% -14,8% 

 
 Fonte: BTG Pactual e BB Investimentos 
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BBTG11 Outperform 

Preço em 18/02/2014 (R$) 24,70 

Preço para 12/2014 (R$) 35,00 

Upside 41,7% 

Market Cap (R$ milhões) 21.805 

Variação 1 mês -4,6% 

Variação 12 meses -29,0% 

Variação 2014 -9,7% 

Mín. 52 sem.  23,75 

Máx. 52 sem.  36,91 

 

Valuation (R$ milhões)  

Equity Value (R$ milhões)   30.905,1  

Quantidade de ações         882,8  

Custo do Equity (Ke) 15,5% 

Crescimento perpetuídade (g) 6,0% 

 

Múltiplos    

  2014 E 2015 E 2016 E 

P/E 9,0x  7,5x  6,3x  

P/BV 1,6x  1,4x  1,2x  

EPU 3,90     4,69     5,51  

 
 

 

Fonte: Bloomberg e BB Investimentos 
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Valuation. Mantemos nosso preço alvo em R$ 35,00 ao final de 2014, o que representa um upside 
de 41,7% sobre o preço de fechamento de 18/02/2014. Alteramos a recomendação de Market 
Perform para Outperform, por acreditarmos que a ação está sendo negociada a um preço atrativo. 
Nosso preço é baseado em uma avaliação por desconto de dividendos (DDM) de três estágios, no 
qual assumimos um custo de equity (Ke) de 15,5% e um crescimento na perpetuidade (g) de 6%. A 
unit do BTG (BBTG11) está sendo negociada a um múltiplo de 1,2x P/BV14 e de 6,3x P/E14.  
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Informações Relevantes 
 
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram 
consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. 
Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, 
precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de 
nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam 
afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a 
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para 
comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, 
distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  
 
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:  
 
 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 
analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue 
representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por 
serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa 
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) 
empresa(s). 
 
 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) 
empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o 
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do 
capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) 
empresa(s) no mercado. 
 
 
Informações Relevantes – Analistas 
 
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de 
investimento”), declara(m) que: 
 
1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de 
Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 
 
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem 
remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. 
 

 

Analista 
Itens 

3 4 5 

Nataniel Cezimbra - - - 

Carlos Daltozo - - - 

 
 

3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome 
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 
 
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer 
interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 
 
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de 
análise.  
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BB Securities 
 

4th Floor, Pinners Hall – 105-108 Old Broad St.  
London EC2N 1ER - UK 

   +44 207 7960836 (facsimile) 
 

Managing Director 
Vinicius Balbino Bouhid +44 (207) 3675801 
 

Deputy Managing Director 
    Renato Bezerra  +44 (207) 3675802 
 

Director of Sales Trading  
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Head of Sales 
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Institutional Sales 
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Sales 
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     Michelle Malvezzi     +1 (646) 845-3715 
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