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Fonte: Economatica e BB Investimentos. *Cotação intraday.

Fato. O Inter concluiu, no último dia 20, a migração de sua base acionária para a 
NASDAQ, passando a ser uma empresa efetivamente listada no Estados Unidos, e 
não mais no Brasil. Ao acionistas que optaram por não converter suas ações e units
em dinheiro (cash out) ou ações norte-americanas, houve a conversão automática 
destas em Brazilian Depositary Receipts (BDRs), estes negociados na bolsa brasileira 
(B3), com cotação em reais, na proporção de 1 BDR para cada 2 units (BIDI11) e 6 
ações ON ou PN (BIDI3 ou BIDI4) anteriormente detidas.   

Motivação. A justificativa para a migração, segundo a empresa, é a proximidade 
maior com o mercado norte-americano – o mais maduro e líquido do mundo – o 
que, segundo sua visão, é mais receptivo a empresas com tese de crescimento, o 
que pode se traduzir em acesso a capital mais facilitado, além de “conversar” com a 
estratégia de internacionalização dos negócios do grupo. Além disso, pela 
característica daquele ambiente, o Inter pôde emitir ações classe B, reservadas aos 
controladores, que dão direito a 10 votos em assembleia, diferentemente das ações 
classe A (as que lastrearão os BDRs, reservadas aos minoritários), que dão direito a 1 
voto, o que dá poder de diluição sem perda do privilégio de controlador aos 
detentores da classe B em eventuais novas captações, o que na nossa leitura foi o 
motivo mais forte, visto que a companhia possivelmente precisará de novas 
emissões para seguir crescendo. 

E para quem fica na B3? Ainda que até o momento não tenhamos indícios claros de 
uma retração de liquidez - embora isso seja esperado já que a B3 deixa de ser o 
principal ambiente de negociação - continuaremos monitorando a negociabilidade 
dos BDRs, entendendo que faça sentido mantermos a cobertura dos BDRs
enquanto esta permanecer adequada. Ademais, uma das principais mudanças passa 
a ser a exposição do BDR ao câmbio, já que seu preço tende a derivar do 
comportamento das ações na NASDAQ, que passam a estarem sujeitas a um novo 
contexto, ainda que a moeda funcional do Inter continue sendo o real brasileiro. 

Recomendação e preço-alvo. Após a alteração de recomendação e preço-alvo por 
ocasião do resultado do 1T22 em 18/5 (relatório com comentários e perspectivas 
aqui), mantemos inalteradas a recomendação Neutra e o preço-alvo para os BDRs
do Inter, procedendo tão somente o ajuste em função da conversão de 2 units
(BIDI11) para 1 BDR, agora sob o código INBR31, levando o preço-alvo a R$ 42,00. 
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Ticker INBR31 Recomendação Neutra

Variação 30 dias (%) n/a Preço em 27-jun-2022* R$ 17,00

Variação em 2021 (%) n/a Preço-alvo 31-dez-2022 R$ 42,00

Variação 12 meses (%) n/a Potencial de Valorização 147%

https://bit.ly/3louHza
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DRE Sintética

Inter & Co. 

Fonte: Inter e BB Investimentos
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Valuation

Estimativas Premissas para o Valuation

Valor para o acionista (R$
Milhões)

16.984 Ke 14,6%

Ações (# milhões) 382 Crescimento na Perpetuidade 6,3%

Preço alvo INBR31 (R$) 42,0 Payout na perpetuidade 75,0%

ROAE na perpetuidade 25,0%

R$ milhões 2020 2021 2022 E 2023 E 2024 E

Receitas da intermediação financeira 936 2.197 3.625 5.075 7.106

Despesas da intermediação financeira (+/-) -181 -539 -1.375 -1.925 -2.695

Resultado bruto da intermediação financeira 755 1.658 2.250 3.150 4.410

Provisão para créditos de liquidação duvidosa -214 -510 -944 -1.322 -1.851

Outras receitas/despesas operacionais (+/-) -601 -1.112 -1.201 -1.423 -1.716

Receitas de prestação de serviços 317 794 1.350 2.025 2.936

Despesas de pessoal -229 -443 -621 -869 -1.217

Outras despesas administrativas -578 -1.013 -1.316 -1.711 -2.225

Resultado antes da tributação e participações -49 -29 137 438 876

Tributos e participações sobre o lucro 55 94 -41 -131 -263

Lucro Líquido 6 65 96 307 613

ROAE anualizado 0,2% 1,0% 1,1% 3,5% 6,7%
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Sensibilidade: Preço-alvo 2022

Fonte: BB Investimentos

Múltiplos

g/Ke 15,6% 15,1% 14,6% 14,1% 13,6%

7,3% 39 43 47 52 58

6,8% 38 41 45 49 54

6,3% 36 39 42 46 51

5,8% 34 37 40 44 48

5,3% 33 36 39 42 46

2022 E 2023 E 2024 E

P/L 176,9 55,4 27,7

P/VPA 2,0 1,9 1,8

ROAE 1,1% 3,5% 6,7%

Dividend Yield 0,1% 0,5% 1,0%
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Siga os conteúdos 
do BB Investimentos 
nas redes sociais.
Clique em cada ícone para acessar.

Playlist 
BB I Economia e Mercado

Canal Podcast
BB I Empreendedorismo e Negócios

bb.com.br/analises

bb.com.br/carteirasugerida

https://open.spotify.com/show/7lRLyV60X6lu81c3SSUq4b?si=9737686263ec4faa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnExfBbbmATPwZyoSIdtm_dYodA-NV81
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnExfBbbmATPwZyoSIdtm_dYodA-NV81
https://open.spotify.com/show/7lRLyV60X6lu81c3SSUq4b?si=9737686263ec4faa
https://www.bb.com.br/analises
https://www.bb.com.br/carteirassugeridas
https://www.bb.com.br/carteirassugeridas
https://www.bb.com.br/analises
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Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As
informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em
informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido
tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não
sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-BI não garante que tais
dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas
informações. Todas as opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-
se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores mobiliários
(“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de
mudanças que possam afetar as projeções da empresa, não implicando necessariamente na
obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal
mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes
formas de cálculo e/ou ajustes.

Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como material
promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender
quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a
leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos
antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento.
Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior
ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI
não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser
tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. É vedada a reprodução,
distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

Nos termos do art. 22 da Resolução CVM 20/2021, 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 (“Grupo”) 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), e poderá adquirir, alienar ou intermediar
valores mobiliários da(s) 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.

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de
participação acionária no capital da Cielo S.A, companhia brasileira listada na bolsa de valores e
que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias
listadas cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A.

Disclaimer
Informações Relevantes
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Declarações dos Analistas

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que:

1 - As recomendações contidas neste relatório 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 a(s) companhia(s) emissora(s)
objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas.

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores
mobiliários analisada(s) neste relatório:

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente,
qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários
analisada(s) neste relatório.

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

6 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos
na aquisição, alienação ou intermediação de valores mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s)
dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

RATING

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que
uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita
dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem.
“O investidor não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de
Investimento.

Disclaimer
Informações Relevantes: analistas de valores mobiliários.

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Rafael Reis X X - - - -
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Diretor Gerente Executivo Gerentes da Equipe de Pesquisa

Francisco Augusto Lassalvia Alfredo Savarego Wesley Bernabé, CFA Victor Penna 

lassalvia@bb.com.br alfredosavarego@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br

Estratégia de Renda Variável 
e Renda Fixa

Renda Variável Equipe de Vendas BB Securities - London 

Especialista: Leonardo Nitta
Agronegócios, Alimentos e 
Bebidas

Sid. e Min, Papel e 
Celulose

Contatos
Managing Director –
Juliano Marcatto de Abreu

leonardo.nitta@bb.com.br Mary Silva Mary Silva bb.distribuicao@bb.com.br Henrique Catarino

mary.silva@bb.com.br mary.silva@bb.com.br ações@bb.com.br Bruno Fantasia

Catherine Kiselar Melina Constantino Transporte e Logística Gianpaolo Rivas

ckiselar@bb.com.br mconstantino@bb.com.br Renato Hallgren Gerente – Henrique Reis Daniel Bridges

Hamilton Moreira Alves Bancos renatoh@bb.com.br henrique.reis@bb.com.br

hmoreira@bb.com.br Rafael Reis Utilities

José Roberto dos Anjos rafael.reis@bb.com.br Rafael Dias Denise Rédua de Oliveira
Banco do Brasil Securities 
LLC - New York

robertodosanjos@bb.com.br Educação e Saúde rafaeldias@bb.com.br Eliza Mitiko Abe
Managing Director –
Andre Haui

Renato Odo Melina Constantino Varejo Fábio Caponi Bertoluci Marco Aurélio de Sá

renato.odo@bb.com.br mconstantino@bb.com.br Georgia Jorge Marcela Andressa Pereira Leonardo Jafet

Imobiliário georgiadaj@bb.com.br Sandra Regina Saran

André Oliveira

Fundos Imobiliários andre.oliveira@bb.com.br

Richardi Ferreira Óleo e Gás

richardi@bb.com.br Daniel Cobucci

cobucci@bb.com.br

Serviços Financeiros

Luan Calimerio

luan.calimerio@bb.com.br

Disclaimer
Mercado de Capitais I Equipe Research
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