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Resultado 4T13 BicBanco 

Em compasso de espera 
 
O BicBanco apresentou lucro líquido de R$ 44,0 milhões no 4T13, uma alta de 
24,3% T/T. Os pontos positivos do resultado foram: a) crescimento de 22,5% T/T da 
receita de intermediação financeira; b) retração de 23,9% nas despesas de PDD ; e 
c) queda de 70 bps no índice de inadimplência (NPL 90). Os destaques negativos 
foram: a) carteira de crédito continua em queda (-3,2% T/T); b) queda de 6,9% T/T 
na receita de serviços; e c) aumento de 11,2% T/T nas despesas administrativas. 
Apesar da recuperação, o banco continua apresentando uma rentabilidade baixa, 
com o ROAE ainda em um dígito, chegando a 9,1% no 4T13.  
 

Carteira de crédito. A carteira de crédito, excluindo avais e fianças, ficou em 

R$ 10,6 bilhões, mantendo sua trajetória de queda. Em 12 meses, a carteira de 
crédito encolheu 16,8%. Enquanto todas as linhas de crédito voltadas para o 
segmento de pessoa jurídica apresentaram queda no comparativo com o trimestre 
anterior, o segmento de varejo, onde atua a subsidiária Sul Financeira, apresentou 
crescimento de 8,7% T/T e já correspondem a 9,2% do total da carteira do banco. 
A inadimplência (NPL 90) apresentou sinais de melhora e recuou 70 bps chegando a 
2,1%, enquanto a qualidade da carteira caiu (91,1% rating AA-C versus 92,3% no 

3T13). 
 

Perspectivas. Mais uma vez o BicBanco apresentou um resultado neutro, pois os 

ajustes na carteira de crédito ainda não chegaram ao fim e o retorno ainda está em 
um dígito, apesar da melhora no índice de inadimplência e da queda das despesas 
de PDD. O banco está em compasso de espera para a conclusão da operação de 
aquisição por parte do China Construction Bank (CCB), anunciada em outubro e que 
deverá se concluir nos próximos meses. Por hora, preferimos manter nosso preço 
em revisão, pois, como o preço estipulado pelo CCB (R$ 8,90) poderá sofrer ajuste.  
 

R$ milhões 4T13 T/T A/A 

Receitas Financeiras 680,3 22,6% 33,3% 

Despesas Financeiras (479,4) 26,5% -3,0% 

PDD Despesas (58,6) -23,9% -72,9% 

Resultado Intermediação  200,9 14,1% n.a. 

Receitas Serviços 25,8 -6,9% 33,0% 

Despesas de Pessoal (49,8) 5,1% -17,7% 

Despesas Administrativas (56,5) 11,2% 7,2% 

Lucro Líquido 44,0 24,3% n.a. 

    
R$ milhões 4T13 T/T A/A 

Ativo Total 15.506 0,3% -15,1% 

Carteira de Crédito 10.591 -3,2% -16,8% 

Captação Total 12.563 -0,2% -17,3% 

PDD 419 -10,2% -29,7% 

Patrimônio Líquido 1.952 1,5% -0,1% 

ROAA 1,1% 0,2  p.p. n.a. 

ROAE 9,1% 1,6  p.p. n.a. 

NPL 90 2,1% -0,7 p.p. -0,7 p.p. 

N I M  8,0% 0,8  p.p. 2,6  p.p. 

Eficiência 53,7% -0,6 p.p. n.a. 

Basiléia 19,1% 0,2  p.p. 3,3  p.p. 

 

Fonte: BIC Banco e BB Investimentos 
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BICB4  

Preço em 19/02/2014 (R$) 7,12 

Preço para 12/2014 (R$) Em Revisão 

Upside --- 

Market Cap (R$ milhões) 1.775 

Variação 1mês -3,8% 

Variação 12 meses 21,5% 

Variação 2014 -3,8% 

Mín. 52 sem. 3,30 

Máx. 52 sem. 8,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Bloomberg e BB Investimentos 
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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 

NatanielCezimbra - - - 

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  
    Boris Skulczuk  +44 (207) 3675831 
 

Head of Sales 
    Nick Demopoulos  +44 (207) 3675832 
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    Renata Kreuzig         +44 (207) 3675833  
 

Trading 
    Bruno Fantasia        +44 (207) 3675852 
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     Richard Dubbs   +1 (646) 845-3719 
 

Syndicate 
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Sales 
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