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ABC Brasil (ABCB4 – Compra) 

Queda de lucro no trimestre refletiu o crescimento de PDD, o 

aumento das despesas e a redução das receitas de serviços.  

O Banco ABC Brasil registrou no 1T20 um lucro líquido de R$ 81 milhões com queda de 33% em 

relação ao lucro recorrente de R$ 121 milhões do 1T19. Nesta base de comparação o ROAE reduziu-

se de 13,0% para 8,0%. Um resultado trimestral abaixo do esperado, explicado pela queda da Margem 

Financeira em função do aumento de PDD; pelo crescimento das despesas de pessoal e outras 

administrativas; pela redução das receitas de serviços na linha de Banco de Investimentos e de 

Garantias Prestadas; e a queda do patrimônio líquido remunerado a CDI (compensado pelo aumento 

da Margem Financeira com clientes). 

O cenário macroeconômico se mostra incerto com pouca visibilidade, notadamente no curto prazo. 

Nesse contexto o banco decidiu suspender o guidance de Carteira de Crédito Expandida, Carteira de 

Crédito do segmento Middle e Despesas, referente aos anos e 2020 e 2021. Temos recomendação de 

COMPRA e Preço Justo de R$ 21,00/ação – equivalente a 1,1x o valor patrimonial base mar/20. 

Destaques do trimestre 

A margem financeira gerencial no 1T20 permaneceu pressionada, com queda de 2,0% em base trimestral 

somando R$ 253,3 milhões. Quando comparada a igual trimestre do ano anterior, cresceu 8,3% refletindo a 

alta de 22,3% da margem financeira com clientes; a estabilidade da margem com o mercado (+0,6%), e que 

compensaram a redução de 25,8% do patrimônio líquido remunerado a CDI. 

 Após o forte aumento de PDD (de +28,4% no trimestre e +103,6% em 12 meses) para R$ 60,8 

milhões no 1T20, a Margem Financeira Gerencial reduz-se a R$ 192,5 milhões, com queda de 8,8% 

ante o 4T19 e baixa de 5,7% em relação ao 1T19. Nesta base de comparação a NIM apresentou 

redução de 3,4% no trimestre anterior para 3,0% no 1º trimestre de 2020. 

A Receita de Serviços somou R$ 50,7 milhões no 1T20, com redução de 47,3% em relação ao trimestre 

anterior e queda de 32,0% ante o 1T19, Esta redução refletiu o menor volume de receitas em todas as linhas 

de negócios: garantias prestadas (-21,2% em 12 meses), em tarifas (-38,6%) e do Banco de Investimento             

(-38,6%). A participação das Receitas de Serviços em relação às Receitas Totais foi de 17,3% no 1T20 e se 

compara a 28,7% no 4T19. As receitas de serviços devem seguir pressionadas nos próximos trimestres.  

As Despesas de Pessoal/Outras Administrativas do 1T20 cresceram 18,7% em doze meses somando R$ 87,9 

milhões. O guidance de Despesas para 2020 e 2021 foi suspenso, devido às incertezas econômicas 

provocadas pela crise da pandemia do Covid-19. Atualmente, 95% dos colaboradores estão trabalhando em 

Home-Office. Em março de 2020 eram 680 funcionários, acima de 656 em dez/19 e 590 em março de 2019.  

 O Índice de Eficiência recorrente registrou piora de 6,8pp em doze meses, de 37,0% no 1T19 para 

43,8% no 1T20, reflexo do maior crescimento das despesas, notadamente das outras 

administrativas e de pessoal, em relação à queda das receitas de serviços e outras operacionais. 

Lembrando que neste indicador, quanto menor, melhor. 

Operações de crédito 

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 março de 2020 a Carteira de Crédito 

Expandida era de R$ 31,1 bilhões, com crescimento de 17,3% em relação a março de 2019, explicado 

principalmente pelo comportamento da carteira de empréstimos (+36,7% em 12m) e de títulos privados 
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(+26,0% nesta base de comparação), que no conjunto, mais que compensaram a redução de 9,0% da carteira 

de garantias prestadas. 

 Destacou-se o crescimento da Carteira Corporate (em base expandida), com expansão de 30,3% em 

12 meses, e as operações no segmento Middle com alta de 27,9% frente março de 2019. Numa visão 

de médio prazo, estas duas linhas é que devem apresentar as maiores evoluções. Já no Large 

Corporate, a carteira cresceu 7,0% em 12 meses, sensibilizada pelo comportamento na linha de 

garantias prestadas. Lembrando que o banco suspendeu o guidance para a Carteira de Crédito 

Expandida e para ao segmento Middle. 

 A inadimplência medida pelas operações vencidas e vincendas a mais de 90 dias manteve-se em 

1,0% no 1T20 em linha com o 4T19. No segmento large corporate, a inadimplência em base 

trimestral, elevou-se de 1,7% para 2,6%, mantendo-se em 0,1% no segmento middle e reduzindo-se 

no corporate de 0,7% para 0,3%. Ao final do 1T20 o saldo de PDD sobre a carteira de empréstimos 

era de 2,6% e se compara a 2,5% em dezembro de 2019.  

 A captação segue diversificada, composta de linhas locais e internacionais, em condições 

competitivas e prazos adequados, constituindo-se um funding de boa qualidade. Ao final de mar/20 

o saldo de captação somava R$ 34,1 bilhões, com alta de 13,3% no trimestre e crescimento de 22,3% 

em doze meses. 

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, em função da revisão para o rating soberano e 

abrangeu 15 instituições financeiras brasileiras. 

Ao final do 1T20 a Basileia do banco era de 14,7% sendo de 10,7% de capital principal, para um Patrimônio 

Líquido de R$ 4,1 bilhões e com redução de 2,2pp ante 16,9% do 4T19. Conforme destacado pelo banco, a 

redução em base trimestral pode ser explicada principalmente pela “política de hedge e overhedge de 

investimentos no exterior, que resulta em uma diferença temporária em momentos de maior depreciação 

cambial, como ocorreu no trimestre”.  

O Banco Central do Brasil autorizou a aquisição, pelo banco, de empresa comercializadora de energia, a qual 

passará, após a formalização dos atos necessários, a adotar a denominação social ABC Brasil 

Comercializadora de Energia Ltda. Esta nova subsidiária terá por objetivo:  

 A comercialização de energia elétrica, envolvendo a compra e a venda no ambiente de contratação 

livre; 

 A realização de operações financeiras para o desenvolvimento de suas atividades;  

 Adiantamento de contratos de energia em projetos de geração; 

 Acesso ao mercado através da sua capilaridade comercial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 3  
 

15 de maio de 2020 

Banco ABC Brasil  

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

Página | 4  
 

15 de maio de 2020 

Banco ABC Brasil  

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

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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projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatór io pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
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 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões 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 à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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