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ABC Brasil (ABCB4 – Compra) 

Bom 1T21 sinaliza crescimento do resultado e de rentabilidade  

O Banco ABC Brasil registrou um lucro líquido de R$ 122,4 milhões no 1º trimestre de 2021, com 

crescimento de 51% em relação ao mesmo período de 2020, pela continuidade do processo de 

normalização do resultado após os impactos da pandemia no ano passado, e recomposição do ROAE 

que se elevou de 8,0% no 1T20 para 11,3% no 1T21. Reafirmamos nossa visão positiva para o banco 

cuja estratégia permanece focada (i) no crescimento da base de clientes e no aumento das transações; 

(ii) na expansão do seu portfolio de produtos; e (iii) na otimização dos canais de distribuição. 

Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 20,00/ação. 

Destaques  

As estimativas de crescimento para 2021 (guidance) estão mantidas e reforçam a estratégia crescimento no 

segmento Middle e a entrada do banco em novas linhas de negócios.  Para a Carteira de Crédito Expandida as 

expectativas apontam para um crescimento entre 12% e 16%, e se compara aos 14,0% reportados em 2020. 

Ao final de março de 2021 a carteira de crédito expandida era de R$ 35,5 bilhões com crescimento de 3,2% no 

trimestre e 14,1% em 12 meses, em linha com o esperado.  

Fig.1 – Guidance para 2021 

 

 No segmento Middle o incremento esperado para este ano varia de 45% e 55% (50% no ponto 

médio) e se compara a 159,3% em 2020, lembrando que no ano passado este segmento cresceu 

acima do esperado. No 1T21 o incremento foi de 163%. A tendência segue positiva neste segmento. 

 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, 

reflexo de maior contratação de força de vendas e os investimentos em tecnologia e inovação.  

 Este aumento de despesas está relacionado principalmente à continuidade da expansão da força 

comercial do Segmento Middle, às iniciativas estruturantes de tecnologia e inovação, e à evolução 

de novas linhas de negócios. Atentar que no 1T21 o crescimento veio bem abaixo do esperado, em 

3,8% e refletiu as medidas de otimização de atividades com impacto na linha de outras despesas 

administrativas. 

 O Índice de Eficiência recorrente foi de 36,2% no 1T21, um aumento de 1,3pp em relação ao 

trimestre anterior e redução de 7,5pp no comparativo com o mesmo período de 2020. 

O banco continua operando de forma conservadora. Em 2020 o banco reforçou de forma preventiva, o seu 

nível de provisionamento, registrando um crescimento de 152% da PDD para R$ 307 milhões. Para 2021 

estimamos um decréscimo proporcional destas despesas, que devem evoluir em linha com o crescimento da 

carteira. No 1T21 as despesas com PDD somaram R$ 55 milhões com queda de 34% em base trimestral e de 

11% em relação a igual trimestre de 2020. Esse número já inclui a constituição e provisão adicional de R$ 38,5 
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milhões no trimestre, relacionada ao segmento Middle, em linha com as características de evolução da 

carteira, de formação mais recente e mais pulverizada. 

O índice de provisionamento permanece adequado às condições de crédito atuais. Ao final de março de 2021 

o índice de cobertura era de 1.156% bem acima dos 581% do 4T20, refletindo o aumento relevante de PDD 

no ano passado e o reforço neste trimestre, sem um crescimento equivalente de créditos em atraso, aspecto 

que permanece no 1T21 e explica o forte incremento no indicador. A inadimplência se manteve comportada 

lembrando que o índice de atrasos acima de 90 dias, que era de 0,5% ao final do 4T20 reduziu-se a 0,2% no 

1T21. 

A Margem Financeira totalizou R$ 315,9 milhões no trimestre, um crescimento de 23,7% em relação a igual 

trimestre do ano anterior, com expansão em todas as linhas. Destaque para a Margem Financeira com 

Clientes, que alcançou R$ 216,7 milhões no trimestre. A NIM (taxa anualizada da margem financeira 

gerencial) foi de 3,2% no 1T21, estável em relação ao trimestre anterior e com aumento de 0,2pp em relação 

ao mesmo período de 2020.  

As receitas de serviços somaram R$ 71,6 milhões com incremento de 46,1% ante R$ 49,0 milhões no 1T20, 

potencializadas pela receita do banco de investimento, representando 19,5% da receita total no 1T21 acima 

de 16,7% do 1T20. 

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

utilizado. Ao final de março de 2021 a Basileia do banco era de 15,9% sendo de 12,6% de capital principal, 

para um patrimônio líquido de R$ 4,4 bilhões. 

Fig.2 – DRE e principais indicadores 
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Precificação. Em nosso cenário base, no contexto de crescimento da carteira de crédito em dois dígitos, a 

margem com clientes deve permanecer em 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 melhora de rentabilidade. Lembrando que para 2021 não existe a limitação da distribuição de 

proventos. Estimamos um payout de 35% em todo o horizonte de projeção. Utilizamos um custo de capital 

(ke) de 11,5% e crescimento nominal na perpetuidade de 3,0%. Chegamos ao Preço Justo de R$ 20,00/ação 

(equivalente a 1,0x o seu valor patrimonial atual). O ROAE médio no horizonte de projeção (5 anos e 

crescimento na perpetuidade no 6º ano) é de 11,3%. 

Fig.3 – Precificação e Análise de sensibilidade 

 

Fig.4 – Múltiplos 
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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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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
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 relatório 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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