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ABC Brasil (ABCB4 – Compra) 

Trimestral refletiu o aumento de PDD, a piora da margem financeira 

líquida e inadimplência controlada.  

O Banco ABC Brasil registrou no 4T19 um lucro líquido recorrente de R$ 120 milhões (ROAE de 12,0%), 1% 

abaixo do lucro recorrente do 4T18 (R$ 121 milhões e ROAE de 13,3%). Um resultado trimestral, em linha 

com o estimado e 10% abaixo do mercado. Esse resultado pode ser explicado pelo comportamento da 

Margem Financeira, com queda em base trimestral, notadamente na linha com o mercado e no patrimônio 

remunerado a CDI; por aumento proporcional de PDD, melhora das receitas de serviços e crescimento das 

despesas de pessoal e outras administrativas em percentual acima da inflação no período.  

Revisitamos nosso modelo de projeção para o Banco ABC Brasil e reduzimos o custo de capital de 12,0%  
para 10,5%, mantendo um crescimento de 3% na perpetuidade. Seguimos com recomendação de COMPRA 

e elevamos o preço justo de R$ 24,00/ação para R$ 27,00/ação. 

Destaques do trimestre e de 2019 

Na comparação de 2019 versus 2018, destaque para (i) o crescimento da Margem Financeira nas linhas do 

patrimônio líquido remunerado a CDI e a margem financeira com clientes; somado ao (ii) aumento da Receita de 

Serviços (Banco de Investimentos); queda das Receitas de Serviços relacionadas a Garantias Prestadas; (iii) por 

aumento das despesas com PDD; e (iv) incremento das despesas operacionais (pessoal e outras administrativas), em 

percentual acima da inflação, por antecipação de parte relevante da contratação de pessoal, despesas de marketing 

e tecnologia esperadas para 2020. Nesta base de comparação o lucro líquido recorrente cresceu 7% para R$ 489 

milhões. Nesta base de comparação o ROAE caiu de 13,2% para 12,6%. 

Importante destacar que o lucro líquido contábil no 4T19 foi de R$ 146 milhões, potencializado por impacto não 

recorrente de R$ 26 milhões, referentes a parcela do crédito tributário por aumento da alíquota de CSLL de 15% 

para 20%, aliado a reversão parcial da PDD adicional constituída em set/15. 

Ao final de dezembro de 2019 a Carteira de Crédito Expandida era de R$ 30,1 bilhões, com crescimento de 6,8% no 

trimestre e 14,9% em doze meses, explicado principalmente pelo comportamento da carteira de empréstimos 

(+13,2% em 3m e +32,5% em 12m) e de títulos privados (+10,1% em 3m e +41,4% em 12m), que mais que 

compensaram a redução na carteira de garantias prestadas, com queda de 4,5% em base trimestral e 13,1% em doze 

meses. Destacou-se o crescimento da carteira corporate (em base expandida), com expansão de 10,0% no trimestre 

e 30,8% em 12 meses; e as operações no segmento middle com alta de 12,2% e 17,1%, respectivamente. Já no large 

corporate, a carteira cresceu 3,7% em 3 meses e 3,4% em 12 meses (sensibilizada pelo comportamento na linha de 

garantias prestadas). Numa visão de médio prazo, estas duas linhas (corporate e middle) é que devem apresentar as 

maiores evoluções. Ainda, de acordo com o banco, no 4T19 foi tombado do segmento corporate para o middle, um 

volume de R$ 290 milhões, terminando o ano com um saldo expandido de crédito de R$ 785 milhões, equivalente a 

2,6% da carteira de crédito total. O prazo médio da carteira de crédito era de 409 dias ao final de dezembro de 2019 

(sendo de 361 dias no large corporate, 480 dias no corporate e 270 dias no middle), e se compara a 392 dias de 

set/19 e 356 dias em dez/18. 

A inadimplência medida pelas operações vencidas e vincendas a mais de 90 dias caiu de 1,2% no 3T19 para 1,0% no 

4T19, explicado pela manutenção no segmento corporate e redução nas demais linhas. No segmento large 

corporate, em base trimestral, a inadimplência reduziu-se de 2,2% para 1,7%, mantendo-se em 0,7% no segmento 

corporate, e reduzindo-se no middle de 0,6% para 0,0%. A inadimplência segue comportada. Ao final do 4T19 o 

saldo de PDD sobre a carteira de empréstimos era de 2,5% e se compara a 2,9% em dezembro de 2018. A captação 

segue diversificada, composta de linhas locais e internacionais, em condições competitivas e prazos adequados, 
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constituindo-se um funding de boa qualidade. Ao final de dez/19 o saldo da captação somava R$ 30,1 bilhões, com 

alta de 2,3% no trimestre e crescimento de 8,1% em doze meses, em linha com o crescimento da carteira de crédito. 

A margem financeira gerencial no 4T19, em base trimestral, permaneceu pressionada. A Margem Financeira do 4T19 

registrou queda de 1,6% em base trimestral, notadamente na linha com o mercado (-0,4%) e no patrimônio líquido 

remunerado a CDI (-20,0%), somando R$ 259 milhões. Em 2019 a Margem Financeira cresceu 3,8% alcançando R$ 

995 milhões. Este crescimento reduz-se a 2,8% para R$ 864 milhões, após incremento de PDD de 10,6% para R$ 131 

milhões. A NIM foi de 3,4% no 4T19, estável em relação ao 4T18. Em 2019 a NIM caiu 0,2pp para 3,4%. 

A Receita de Serviços somou R$ 96 milhões no 4T19, com alta de 5% em doze meses, reflexo na linha de Banco de 

Investimento, que compensaram a queda nas garantias prestadas e em tarifas. No ano as receitas de serviços caíram 

4% para R$ 337 milhões, com destaque para a linha de Banco de Investimento (+27,8%) e a queda de 13,9% nas 

Garantias prestadas e redução de 17,6% na linha de tarifas. A participação das Receitas de Serviços em relação às 

Receitas Totais foi de 28,7% no 4T19 e se compara a 24,3% no 3T19. 

As Despesas de Pessoal/Outras Administrativas e PLR do 4T19 cresceram 7,8% em doze meses somando R$ 123 

milhões. Com isso, no acumulado de 2019 estas Despesas registraram crescimento de 5,9% totalizando R$ 471 

milhões. Ao final de dezembro de 2019 o banco contava com 656 colaboradores, 9,7% a mais que em dezembro de 

2018 (598 pessoas). 

O Índice de Eficiência recorrente registrou piora de 1,0pp em doze meses para 36,6% no 4T19. O Índice de Eficiência 

recorrente apresentou piora de 1,2pp passando de 35,8% em 2018 para 37,0% em 2019, reflexo do maior 

crescimento das despesas, notadamente das outras administrativas, em relação ao incremento das receitas. 

Lembrando que neste indicador, quanto menor, melhor. 

O banco, no ano passado, descontinuou sua estratégia de reinvestimento de proventos, como instrumento de 

capitalização, considerando o comportamento da carteira de crédito e o nível de capital atual, já em total 

conformidade com as regras de Basileia III. Ao final do 4T19 a Basileia do banco era de 16,9% sendo de 14,0% de 

capital nível I (e 12,5% de capital principal), para um Patrimônio Líquido de R$ 4,0 bilhões (com crescimento de 2,1% 

no trimestre e de 10,2% em 12 meses). Em 2019 o banco emitiu Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas, com o 

intuito de fortalecer sua estrutura de capital. Foram emitidas R$ 502 milhões no mercado local, sendo 100% com 

colocação privada. 

Expectativa para 2019 e Guidance 2020-2021 

O Banco ABC Brasil registrou em 2019 um crescimento anual da Carteira de Crédito Expandida de 14,9% acima do 

teto do intervalo previsto (entre 6% a 10%), explicado pela relevante melhora a partir de setembro de 2019. 

Olhando o lado das Despesas Operacionais, o crescimento apresentado de 7,4% veio acima do guidance (entre 4% a 

6%) explicado pela antecipação de parte relevante da contratação de pessoal, das despesas de marketing e 

tecnologia de 2020. 

Para 2020 e 2021 o banco projeta um crescimento entre 11% a 15% para a Carteira de Crédito Expandida, com 

destaque para o segmento corporate e o segmento middle, que deve apresentar um volume de crédito entre R$ 1,4 

e R$ 1,6 bilhão em 2020 e entre R$ 2,2 e R$ 2,5 bilhões em 2021 – resultando num CAGR de 67% a 78%. Em relação 

às Despesas (Pessoal, Outras Administrativas e PLR) o banco espera um crescimento de 14% a 18% em 2020, de 

forma a sustentar o crescimento da carteira middle e as despesas de tecnologia e sistemas, de modo a aprimorar 

processos internos, produtos e serviços. Para 2021 a expectativa é de desacelerar para o intervalo entre 10% a 13%.  
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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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