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ABC Brasil (ABCB4 – Compra) 

Atualização de Preço Justo  

Revisitamos as premissas para o modelo do Banco ABC Brasil. Reconhecemos que o cenário 

macroeconômico se mostra incerto com pouca visibilidade, notadamente neste 2T20, mas esperamos 

uma retomada gradual a partir do 3º trimestre. Pelo que se apresenta até o momento, teremos um 

PIB negativo para o presente exercício, reflexo da forte redução da atividade econômica e 

consequências diretas no resultado das companhias. Estimamos queda no resultado do banco por 

conta da redução do crédito, das receitas de serviços, maiores despesas com PDD e aumento da 

inadimplência. Nesse cenário, baseado em novas premissas macroeconômicas e perspectivas, 

aumentamos o custo de capital (ke) em 200 pontos base para 12,5%, mantivemos o crescimento de 

3,0% na perpetuidade e reduzimos o payout de 2020 para 25%. Reduzimos o preço justo de R$ 

27,00/ação para R$ 21,00/ação e seguimos com recomendação de COMPRA. 

Destaques  

Alterada a perspectiva de rating. Conforme divulgado, a agência de rating S&P revisou no dia 7 de abril a 

perspectiva do Banco ABC Brasil, de positiva para estável. Este movimento está em linha com a decisão 

similar no dia anterior, 06 de abril, para o rating soberano e compreendeu a revisão para 15 instituições 

financeiras brasileiras. 

O ABC Brasil está em um momento de importante transformação. Destaque para a diversificação de produtos 

e negócios com nova segmentação de clientes, inovação e a transformação digital, com vistas um melhor 

retorno. O foco permanece nos segmentos midlle e corporate, e para tanto o banco possui capital regulatório 

disponível, em 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. Em 2019 o banco emitiu R$ 502 milhões em Letras 

Financeiras Subordinadas Perpétuas, no mercado local e 100% com colocação privada, com o intuito de 

fortalecer sua estrutura de capital.  

O ABC Brasil tem mantido uma adequada gestão dos riscos de crédito e de liquidez, que devem nortear o 

comportamento do banco nesse momento de crise. Ao final de dezembro de 2019 sua Carteira de Crédito 

Expandida somava R$ 30,1 bilhões, após crescimento de 15% em relação à dez/18, explicado principalmente 

pelo comportamento da carteira de empréstimos (+32%) e de títulos privados (+41%), que mais que 

compensaram a redução na carteira de garantias prestadas, que apresentou queda de 13% na mesma base de 

comparação. Destacou-se o crescimento da carteira corporate com expansão de 31% em 12 meses e as 

operações no segmento middle com alta de 17%. Já no large corporate, a carteira cresceu apenas 3% 

sensibilizada pelo comportamento do segmento de garantias prestadas. Numa visão de longo praz o, as linhas 

de corporate e middle, devem apresentar as maiores evoluções e sustentar o crescimento de suas operações. 

A inadimplência medida pelas operações vencidas e vincendas a mais de 90 dias era de 1,0% no 4T19, 

apresentando-se comportada, sendo de 1,7% no segmento large corporate, de 0,7% no segmento corporate e de 

0,0% no middle. Ao final de dez/19 o saldo de PDD sobre a carteira de empréstimos era de 2,5%. Esperamos 

deterioração desses indicadores como reflexo da forte redução da atividade econômica e consequente queda 

dos volumes e aumento do nível de provisões. 

Outro ponto importante é a captação diversificada do banco, composta de linhas locais e internacionais, em 

condições competitivas e prazos adequados, constituindo-se um funding de boa qualidade. Ao final de dez/19 

o saldo da captação somava R$ 30,1 bilhões, com alta de 8% em doze meses, em linha com o crescimento da 

carteira de crédito. 
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Entendemos que as projeções de crescimento (guidance) para 2020 possam ser oportunamente revisadas, a 

partir da publicação do 1T20 previsto para o dia 14 de maio, quando imaginamos ter uma visão mais clara 

e/ou um melhor direcionamento. Até então o banco espera para 2020 e 2021 um crescimento entre 11% a 

15% para a Carteira de Crédito Expandida. Em relação às Despesas (Pessoal, Outras Administrativas e PLR) 

estima um crescimento entre 14% a 18% em 2020 e entre 10% a 13% em 2021. Importante destacar que o 

ROAE já vinha apresentando declínio nos últimos exercícios terminando 2019 em 12,6% ante 13,2% no ano 

anterior. Nossa projeção atual estima uma redução para 10,2%. 

Revisão de Preço Justo. O Banco ABC Brasil registrou em 2019 um lucro líquido ajustado de R$ 489 milhões, 

com crescimento de 7% em relação a 2018. Nesta base de comparação o ROAE caiu de 13,2% para 12,6% 

sensibilizado pelo crescimento da margem financeira nas linhas do patrimônio líquido remunerado a CDI e da 

margem financeira com clientes; somado ao aumento da Receita de Serviços notadamente do Banco de 

Investimentos. Destaque ainda para a queda das Receitas de Serviços relacionadas a Garantias Prestadas; o 

aumento das despesas com PDD e o incremento das despesas operacionais (pessoal e outras administrativas), 

em percentual acima da inflação, devido antecipação de parte relevante da contratação de pessoal, despesas 

de marketing e tecnologia esperadas para 2020.  

O cenário para 2020, à luz dos efeitos da pandemia e do isolamento social, deve alterar a dinâmica do crédito 

com o incremento das operações em atraso, assim como de provisionamento e elevação da inadimplência. As 

receitas de tarifas devem ser menores por queda nas operações notadamente no Banco de Investimento. Ao 

mesmo tempo, parte importante das despesas operacionais foi antecipada e deve significar menor pressão 

nessa linha. 

Realizamos ajustes em nossas projeções com redução de rentabilidade e retorno. Elevamos o custo de capital 

(ke) de 10,5% para 12,5% e permanecemos com o crescimento de 3,0% na perpetuidade. O payout deste ano 

foi reduzido para 25% imaginando a necessidade de preservar a liquidez. O Preço Justo foi reduzido de R$ 

27,00/ação (equivalente a 1,4x o seu valor patrimonial) para R$ 21,00/ação (1,1x o valor patrimonial – base 

dez/19). No horizonte de projeção de 5 anos e perpetuidade a partir do 6º ano, o ROAE médio manteve-se 

praticamente estável, com leve recuo de 12,8% (projeção anterior) para 12,7% na projeção atual.  

Fig.1 – Precificação 
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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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a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
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