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ABC Brasil (ABCB4 – Compra) 

Bom 4T20 sinaliza crescimento de lucro e melhor rentabilidade  

O Banco ABC Brasil registrou no 4T20 um lucro líquido de R$ 106 milhões, com crescimento de 44% 

relação ao lucro de R$ 74 milhões do 3T20, sensibilizado pelo aumento de 25% das receitas de 

serviços, parcialmente compensado pelo custo do crédito (com incremento de 12% na linha de 

provisões). As despesas de pessoal e outras administrativas cresceram acima da inflação. Nesta base 

de comparação o ROAE elevou-se de 7,1% para 10,0%. 

No acumulado do ano de 2020 o lucro líquido recorrente registrou queda de 34% para R$ 322 

milhões refletindo o aumento do custo de crédito impactado por forte volume de provisões para 

devedores duvidosos e que resultou na queda da margem financeira líquida. Destaque ainda para o 

crescimento das despesas operacionais em percentual acima da inflação e a redução das receitas de 

serviços. 

Incorporamos o resultado de 2020 e as perspectivas de recuperação gradual a partir de 2021 com 

proporcional incremento do ROAE. Elevamos o custo de capital de 10,5% para 11,5% e mantivemos o 

crescimento na perpetuidade de 3,0%. Utilizamos premissas que julgamos adequadas, em linha com o 

guidance fornecido pelo banco e elevamos o Preço Justo de R$ 19,00/ação para R$ 20,00/ação. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para ABCB4. 

Destaques do resultado e teleconferência 

A Margem Financeira gerencial alcançou R$ 300 milhões no 4T20, em linha com o trimestre anterior, 

impactada positivamente pela Margem Financeira com Clientes que somou R$ 215 milhões (+4% em relação 

ao 3T20) – o sexto trimestre consecutivo de crescimento. Em 2020 a Margem Financeira gerencial atingiu R$ 

1,1 bilhão, com crescimento de 14% em relação 2019, impulsionada principalmente pela Margem com 

Clientes (+34%) e pela Margem com o Mercado (+25%), que no conjunto compensaram a queda de 54% na 

receita da remuneração do Patrimônio Líquido a CDI no período. 

 A NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) foi de 3,2% no 4T20, estável em relação ao 

trimestre anterior e com redução de 0,2pp relação ao 4T19, reflexo principal da redução da taxa 

Selic no Patrimônio Líquido remunerado a CDI. Em 2020 alcançou 3,1% ante 3,4% em 2019. 

O banco continua operando de forma conservadora, e reforçou o seu nível de provisionamento no trimestre 

para R$ 83 milhões (+12% ante o 3T20) atuando de forma preventiva, mesmo sem aumento relevante no 

volume de operações em atraso. Em 2020 a Despesa com Provisão cresceu 152% alcançando R$ 307 milhões. 

A Despesa de Provisão Ampliada do trimestre alcançou R$ 89 milhões, com leve alta de 1,2% em relação ao 

trimestre anterior, acumulando R$ 331 milhões em 2020 (+165% ante 2019). 

Ressalte-se o crescimento de 25% das receitas de serviços no 4T20 em relação ao 3T20 para R$ 86 milhões. 

Destaque para as operações do Banco de Investimento (+151%). No terceiro trimestre de 2020 a Receita de 

Serviços representou 23,2% da Receita Total e se compara a 19,6% no 3T20, cuja tendência é de recuperação.  

As Despesas de Pessoal/Outras Administrativas e PLR do 4T20 cresceram 9% em relação ao trimestre 

anterior para R$ 129 milhões, acumulando R$ 490 milhões em 2020 (+4,2%) pela redução da PLR no período. 

A tendência é de crescimento neste ano por maior contratação de força de vendas e os investimentos em 

tecnologia e inovação. 

O Índice de Eficiência recorrente registrou leve piora de 1,1pp em base trimestral para 34,9% reflexo do 

maior crescimento das despesas (+9%) ante o acréscimo das receitas (+6%).  Lembrando que neste indicador, 
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quanto menor melhor. No acumulado de 2020 ante 2019 o índice de eficiência registrou melhora de 0,2pp 

para 37,1%. 

A Carteira de Crédito Expandida encerrou dezembro de 2020 com saldo de R$ 34,4 bilhões e crescimento de 

4% em base trimestral e de 14,0% em 12 meses. Destaque para o segmento Middle, com crescimento de 38% 

no trimestre e 159% em 12 meses e perspectiva de continuidade de alta. No segmento Large Corporate, o 

incremento foi de 1% no trimestre e de 6% em 12 meses. No segmento Corporate, destaque para a alta de 5% 

no trimestre e crescimento de 156% em 12 meses.  

O índice de provisionamento permanece adequado às condições de crédito atuais. O Índice de Cobertura 

alcançou 581% no trimestre (comparado a 523% no trimestre anterior e a 258% no mesmo trimestre de 

2019), resultado do aumento relevante da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), mesmo sem um 

crescimento equivalente de créditos em atraso. 

 A inadimplência se mantém comportada com índice de atrasos acima de 90 dias de 0,5% ao final do 

4T20 levemente abaixo de 0,6% do 3T20, explicada pela redução no segmento do Large Corporate 

(de 5,8% no 3T20 para 4,8% no 4T20). 

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 dezembro de 2020 o saldo da 

captação do banco era de R$ 35,7 bilhões, estável em base trimestral e com aumento de 19% em 12 meses, 

montante em linha com a carteira de crédito. 

Ao final de dezembro de 2020 a Basileia do banco era de 16,9% sendo de 13,2% de capital principal, para um 

Patrimônio Líquido de R$ 4,3 bilhões. A melhora em ambas as bases de comparação reflete a otimização do 

consumo de capital, a apropriação do resultado do período e a recapitalização de proventos. Lembrando que 

para 2021, o aumento de capital com utilização de crédito de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) não será 

utilizado, por adequação da Basileia vis a vis o crescimento esperado do crédito. 

Guidance – Estimativas de crescimento para 2021. O ABC Brasil apresentou suas expectativas de 

crescimento em 2021 para três linhas de resultado. Estas premissas estão alinhadas com a estratégia de maior 

crescimento no segmento Middle, a entrada do banco em novas linhas de negócio e a execução dos 

investimentos em tecnologia e inovação, visando aprimorar os processos internos, produtos e serviços. 

Para a Carteira de Crédito Expandida as expectativas apontam para um crescimento entre 12% e 16% (sendo 

de 14% no ponto médio) em linha com o crescimento de 14,0% realizado em 2020. No segmento Middle o 

crescimento esperado varia de 45% e 55% (50% no ponto médio) e se compara a 159,3% em 2021. Em relação 

às despesas (Pessoal, Outras Administrativas e PLR), o banco projeta um crescimento de 16% a 18% em 2021 

(17% no ponto médio) acima da alta de 14,9% apresentada no ano passado. 

Fig.1 – Guidance para 2021 

 

Nesse contexto, a margem com clientes continua sua trajetória de expansão, ao mesmo tempo em que se 

espera a redução das despesas de provisão em patamar próximo à média do ciclo de crédito, a recuperação da 

receita de serviços e uma melhora gradual de rentabilidade. Lembrando que para 2021 não existe a limitação 

da distribuição de proventos. 
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Precificação. Incorporamos o resultado de 2020 e as perspectivas de recuperação gradual a partir de 2021 

com proporcional incremento do ROAE. Elevamos o custo de capital de 10,5% para 11,5%e mantivemos o 

crescimento na perpetuidade de 3,0%. Utilizamos premissas que julgamos adequadas e chegamos a um Preço 

Justo de R$ 20,00/ação ante R$ 19,00/ação da projeção anterior. No preço justo o banco está sendo 

negociado a 1,0x o seu valor patrimonial atual. 

Fig.2 – Precificação e Análise de sensibilidade 

 

Fig.3 – DRE e principais indicadores 
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ANEXOS 
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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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Karoline Sartin Borges, CNPI 
kborges@planner.com.br  
 

 


