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Resultado do 3T18 em linha, com melhora do ROAE 

recorrente em base trimestral. 

O Banco ABC Brasil registrou um lucro líquido recorrente de R$ 116,1 milhões no 3T18, 

em linha com os R$ 115,0 milhões esperados, impactado positivamente pelas receitas 

de serviços e a queda das despesas tributárias e do resultado não operacional. O 

ambiente de crédito em 2019 deve melhorar por conta de maior crescimento da 

economia norteando os negócios. O banco conta com funding diversificado e produtos 

competitivos, que aliados a um capital regulatório adequado, devem permitir a captura 

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

• Demanda por crédito ainda aquém do esperado, mas o banco deve entregar o guidance 

de crescimento para 2018, ao menos no piso do intervalo, entre 9% e 13%. A Carteira de 

Crédito Expandida encerrou set/18 com saldo de R$ 25,3 bilhões, estável no trimestre e 

crescimento de 10,0% em 12 meses. O desempenho no 3T18 veio aquém do esperado e o 

banco espera uma natural compensação no 4T18 como aconteceu no ano passado.  

• A inadimplência medida pelas operações vencidas a mais de 90 dias segue controlada. 

Em base trimestral registrou queda de 0,1pp para 0,5% sendo de 0,4% no segmento 

Corporate e de 0,5% no Large Corporate, sem grandes alterações. 

• As despesas operacionais cresceram 6,8% no 9M18 e o banco manteve o guidance para 

o ano, entre 4% e 6%, patamar que consideramos compatível. Este aumento pode ser 

explicado principalmente pela inflação do período e pelo aumento do headcount. Ao final 

de set/18 o banco contava com 593 colaboradores, acima de 576 em setembro de 2017. 

• A Margem Financeira Gerencial antes de PDD caiu em ambas às bases de comparação e 

reflete o crescimento do crédito aquém do esperado. As despesas de PDD vieram em 

linha com o trimestre anterior, representando 1% da carteira de crédito, dentro do 

patamar histórico, entre 1% e 1,2%.  

• A Margem Financeira Gerencial após PDD mostrou estabilidade no 9M18. Nesse 

contexto, a NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) caiu de 4,0% no 2T18 

para 3,6% no 3T18 e reduziu de 4,2% no 9M17 para 3,8% no 9M18. O banco tem operado 

com melhor mix e buscando maiores volumes para melhorar esse patamar de margem. 

• Receita de Serviços continua crescendo, amenizando em parte, o menor desempenho do 

crédito. 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.  
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Retorno sobre o capital próprio segue tendência de melhora após os 13,3% de ROAE no 3T18 e 

de 13,1% no 9M18, 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 desempenho da Tesouraria.  

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

setembro de 2018 o patrimônio de referência do banco era de R$ 4,25 bilhões para um patrimônio 

líquido de R$ 3,62 bilhões. O Índice de Basileia estava em 16,17%, composto por 13,23% capital de 

nível 1 e 2,94% capital de nível 2.  

Apesar do crescimento do crédito abaixo do esperado, 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.  

O banco anunciou mudanças na estrutura organizacional, com a promoção de Sergio Lulia Jacob, 

atual diretor vice-presidente internacional e financeiro, para o cargo de "deputy CEO" (CEO 

assistente). A mudança passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2019. Na nova função, Jacob vai 

se reportar diretamente ao CEO, Anis Chacur Neto. As áreas de Produtos, Canais e Inovação 

passarão a se reportar a uma nova vice-presidência, que será criada a partir de 1º de janeiro de 

2019, e será ocupada em data oportuna. 
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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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