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Esperamos um trimestral em linha, com estabilidade de 

margem financeira, crescimento das receitas de serviços, e 

melhora do ROAE recorrente – em base trimestral. 

O Banco ABC Brasil reportará o resultado do 3T18 no dia 6 de novembro, antes da 

abertura do mercado. Estimamos um lucro líquido recorrente de R$ 115,0 milhões 

(ROAE de 13,8%), 3% acima do 2T18, acumulando R$ 335,2 milhões no 9M18 com ROAE 

de 13,2%. A administração do banco se mostra confiante na melhora do ambiente de 

negócios para 2019, por conta de maior crescimento da economia norteando a tomada 

de crédito. Nesse contexto conta com funding diversificado e produtos competitivos, 

que aliados a um capital regulatório adequado, permitem ao banco capturar este 

crescimento. Temos recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 22,00/ação.  

Demanda por crédito ainda aquém do esperado no 3T18. A Carteira de Crédito Expandida 

encerrou junho de 2018 com saldo de R$ 25,3 bilhões, apresentando crescimento de 1,9% no 

trimestre e de 10,6% em 12 meses, em boa parte ajudada pelo comportamento do câmbio. O 

desempenho no 3T18 veio aquém do esperado e o banco espera uma natural compensação no 

4T18 como aconteceu no ano passado. Desta maneira o guidance de crescimento está mantido. A 

Carteira de Crédito Expandida, após crescimento de 10,6% em 12 meses, deve crescer entre 9% e 

13% (ante 8,1% em 2017). As despesas operacionais cresceram 5,5% também dentro do intervalo 

esperado para o ano (entre 4% e 6%), e abaixo do crescimento de 7,0% em 2017. 

Em termos de crescimento de carteira por segmento, o Corporate tem mostrado um 

comportamento sustentável, inclusive em relação às despesas de PDD e ao custo do crédito, este 

menor que o Large Corporate. A tendência é de que mantenha esse bom desempenho, já 

contemplado no guidance. Segundo o banco, o 1º semestre ficou aquém do esperado, mas a 

administração está confiante de poder atingir a meta deste ano. O spread médio do Lage 

Corporate, levando em conta o cross-selling e o spread praticado com o cliente, está em torno de 

3% ao ano. Já o spread médio do segmento Corporate deve permanecer entre 4% e 5% ao ano. 

Despesa com PDD. Com relação à provisão, ela veio abaixo no 1T18 significando 0,7% da carteira 

de crédito. No 2T18 apresentou aumento para uma despesa de PDD anualizada de 1,1% da 

carteira. Para este ano o banco espera um patamar histórico, entre 1% e 1,2% da carteira de 

crédito, como observado nos últimos 3 anos. A inadimplência medida pelas operações vencidas a 

mais de 90 dias segue controlada.  

Retorno sobre o capital próprio. Segue tendência de melhora após os 13,0% de ROAE no 1S18 

num ambiente de crescimento do crédito e redução de PDD. O banco tem trabalhado nesta 

direção, dentro do modelo de negócios do segmento corporativo, com ênfase no cross-sell na área 

de serviços e no Banco de Investimento, aliado ao bom desempenho da Tesouraria.  
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Receita de Serviços/Tarifas continua contribuindo positivamente para a formação do lucro 

líquido do banco. Além das atividades do Banco de Investimento, a receita de tarifas é fruto do 

cash management, um segmento em que o banco tem focado, e onde existe importante 

oportunidade de aumento de participação. Através da plataforma online, é possível obter 

pagamentos e recebimento de uma forma competitiva, com melhora do ambiente de cross-selling. 

Nível de capital segue adequado e 100% de acordo com as regras de Basileia 3. Ao final de junho 

de 2018 o patrimônio de referência do banco era de R$ 4,1 bilhões para um patrimônio líquido de 

R$ 3,4 bilhões. O Índice de Basileia estava em 16,14%, composto por 13,08% capital de nível 1 e 

3,06% capital de nível 2. Apesar do menor crescimento do crédito neste semestre o banco está 

capitalizado, bem estruturado para fazer frente a um crescimento de PIB e consequentemente da 

carteira de crédito de todo o sistema. Como o banco possui participação reduzida no setor, quando 

a indústria financeira cresce, a sua condição de crescimento é acima da indústria.  

Mantida a estratégia de reinvestimento de proventos. A utilização de proventos para 

capitalização do banco permanece como forma de fortalecimento de capital e diante da 

expectativa de uma retomada do crescimento das operações a partir de 2019.  

Despesas de Pessoal e Outras Administrativas. As despesas de pessoal e outras administrativas 

apresentaram crescimento de 5,5% no 1S18 em relação a igual semestre do ano anterior, explicado 

principalmente pela inflação do período e pelo aumento do headcount. Ao final de junho de 2018 o 

banco contava com 599 colaboradores, acima de 571 em mar/18 e de 568 em junho de 2017. 

ANEXOS 

2018 2019 2020 2021 2022 Perpetuidade

RIF 5.121 6.772 7.624 8.592 9.682

RBIF antes PDD 1.201 1.749 1.992 2.251 2.538

Luc.Operacional 784 1.137 1.282 1.446 1.631

Lucro Líquido 460 490 530 590 670 729

NPV 2018 2019 2020 2021 2022 Perpetuidade

ROAE 13,9% 13,7% 13,7% 14,1% 14,8% 15,3%

Ke 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

VPA 17,30 18,71 20,24 21,95 23,88 25,99

RI = (ROAE - Ke)*VPA 0,24 0,23 0,24 0,35 0,54 7,74

anos 0,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2

PV RI 0,24 0,20 0,19 0,24 0,33 4,20

VPA Atual (BV) 16,60

PV RI 5,40

Preço Justo 22,00

Preço atual R$ 15,67

Upside % 40,4%

Sensibilidade

Ke 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

9,5% 32,20 33,69 35,63 38,28 42,11

10,5% 28,05 28,98 30,15 31,69 33,78

11,5% 24,71 25,28 25,98 26,87 28,03

12,5% 21,96 22,29 22,00 23,19 23,82

13,5% 19,67 19,84 20,05 20,29 20,60

14,5% 17,72 17,79 17,86 17,95 18,06

15,5% 16,05 16,04 16,02 16,01 15,99

Fonte: Banco ABC Brasil/Planner Corretora.

perpetuidade (g)
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 
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