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ABC Brasil (ABCB4 – Compra) 

Reunião com investidores  

O Banco ABC Brasil realizou ontem (14/10) sua Reunião Anual com investidores abordando os 

principais temas que permeiam seus negócios, com destaque para sua estratégia, desempenho 

recente, novas iniciativas e perspectivas. Reafirmamos nossa visão positiva para o banco. Sua 

estratégia contempla o crescimento da base de clientes com aumento das transações, a expansão do 

seu portfolio de produtos com diversificação de receitas, o investimento em tecnologia e a otimização 

dos canais de distribuição.  

Lembramos que as ações do banco estão sendo negociadas na condição “ex” juros sobre o capital 

próprio (JCP) de R$ 0,2320/ação desde 07/10. O pagamento será realizado na quarta-feira, dia 20 de 

outubro e o retorno líquido foi de 1,3%. Seguimos com recomendação de COMPRA para ABCB4 com 

Preço Justo de R$ 20,00/ação. 

Principais destaques  

Estratégia. O CEO do ABC Brasil, Sérgio Lulia Jacob, destacou a forte expansão de clientes e a diversificação 

do portfólio de produtos. Hoje o banco conta com mais de 3.000 empresas em seu portfólio, construindo um 

relacionamento de longo prazo com o objetivo de ser o parceiro preferencial, através de soluções 

personalizadas, alavancando tecnologia, foco em clientes, produtos e canais. 

Desempenho recente. O ABC Brasil registrou um lucro líquido de R$ 259 milhões no 1S21 com a continuidade 

do processo de normalização do resultado do banco após os impactos da pandemia e recomposição do ROAE 

que se elevou de 11,3% no 1T21 para 12,3% no 2T21 acumulando 11,8% no semestre (+4,8pp). 

 A elevação de 81% do lucro líquido semestral refletiu o aumento da margem com clientes – por 

maior volume de estruturação de derivativos e câmbio, e o crescimento de clientes do segmento 

Middle na carteira de crédito expandida. Destaque ainda para a redução de 40% da despesa de 

crédito, o aumento do patrimônio líquido remunerado a CDI e o incremento de 34% das receitas de 

serviços. 

 Esses efeitos positivos foram parcialmente compensados pelo aumento na linha de despesas com 

pessoal/outras despesas administrativas, explicado pelo desenvolvimento de iniciativas 

estruturantes, incluindo a continuidade da expansão no Segmento Middle, o lançamento de novas 

linhas de negócios e as frentes de inovação e digitalização. 

 O Índice de Eficiência recorrente foi de 35,5% no 2T21, com redução de 0,7pp em relação ao 

trimestre anterior e de 35,8% no 1S21 (-4,6pp) uma vez que o aumento de receitas no período mais 

que compensou o incremento de despesas, resultado das novas frentes estruturantes de 

crescimento. 

Clientes. Ao final de junho de 2021 o ABC Brasil tinha 3.022 empresas/clientes totais e 2.076 clientes com 

exposição de crédito, um crescimento de 234 clientes totais e 94 clientes com exposição de crédito na 

comparação com mar/21. O spread com clientes em base anualizada apresentou uma expansão relevante, de 

3,5% no 1T21 para 3,9% no 2T21, impulsionado pelo aumento das receitas de cross-selling (derivativos e 

câmbio) e pela maior representatividade do Segmento Middle na carteira expandida, com maiores spreads. A 

NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) foi de 3,2% no 1T21 para 3,5% no 2T21 (sendo de 3,4% 

no 1S21). 
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A carteira de crédito expandida, ao final de junho de 2021 era de R$ 35,2 bilhões, com crescimento de 9,8% 

em 12 meses e destaque para o incremento de 173% no segmento Midlle que alcançou R$ 2,4 bilhões – e 

permanece com tendência positiva. O foco em 2021 tem sido no desenvolvimento de oportunidades de cross-

sell de produtos, possibilitando a expansão da margem com clientes. O índice de cobertura da carteira estava 

em 264% ao final de junho/21, em patamar adequado. A inadimplência medida pelos créditos em atraso acima 

de 90 dias era de 1,2% ao final do 2T21 (próximo do histórico de 1,0%) sendo o saldo de PDD equivalente a 

3,2% da carteira. O ambiente de crédito atual segue estável, “sem surpresas” com perspectiva de ganhos de 

eficiência operacional. 

Segmento Middle. Segmento com alto potencial de crescimento (25 a 35 mil empresas), sendo que para o ABC 

Brasil, o alvo é de 17 a 20 mil empresas, equivalente a 20 vezes o tamanho da operação atual do banco. A linha 

de atuação é a de diferenciação dos produtos e a proximidade com clientes; a busca de automação e 

digitalização, aliado à agilidade com responsabilidade na oferta de crédito. Ressalte-se o ABC Link com foco 

na expansão do segmento através de escritórios parceiros e correspondentes bancários (26 em operação) e 

50 em estudo. 

Banco de Investimento. Tendência de crescimento através do número de operações já realizadas e as que 

estão por vir. Ao longo dos últimos anos o ABC Brasil posicionou sua franquia M&A (fusões e aquisições) como 

um player relevante tornando focal dentro da estratégia do banco. Foram mais de 50 transações realizadas 

estando entre os “Top 10” maiores advisors por número de operações desde 2015. Com uma abordagem 

única, research independente (Eleven Financial), experiência e foco na distribuição local, o banco se posiciona 

como um player relevante em Equity Capital Markets (EQM) no Brasil.  

 Destaque ainda para a parceria com o varejo e plataformas digitais, e nas operações de Private 

Banking junto com Banco Inter (que traz complementaridade), com 8 operações precificadas no 

3T21 somando R$ 3,5 bilhões. A visão do banco é “originar para distribuir” com foco no 

relacionamento. Dentre os produtos: Debêntures Simples e de Infraestrutura, Letras Financeiras, 

CRIs, CRAs e Fundos. 

Crédito Consignado. Na apresentação foi destacado o grande potencial no segmento de Crédito Consignado 

Privado, com foco e abordagem digital, e que hoje representa 6% (R$ 28 bilhões) de todo o credito consignado 

(mercado de R$ 484 bilhões) e apenas 2% da folha de pagamento privada consignada. Nesse produto a 

execução também é um diferencial do banco que tem como ambição, no segmento PF “ser a escolha do RH na 

oferta do crédito consignado a seus colaboradores” com contratação 100% digital.  A inadimplência no 

segmento é de 4%, abaixo de 5% no crédito pessoal, de 11% no cheque especial e de 29% no crédito rotativo. 

 Para as empresas o banco vem desenvolvendo um novo ecossistema digital. Como primeiro passo o 

C2e (Credit to enterprise – Sellers), que envolve as etapas: Onboarding, Análise de Crédito, 

Negociação, Formalização e Desembolso; 100% digital e 0% BackOffice. 

Corretora de Seguros. O banco iniciou as operações da ABC Brasil Corretora de Seguros Ltda. uma iniciativa 

que diversifica as linhas de negócio, adicionando receitas de serviços com alocação marginal de capital e 

perspectiva de retorno atrativo. Começou com a oferta de Seguro garantia, Seguro prestamista e Capital 

global (produto de seguro de vida em grupo direcionado aos colaboradores das empresas clientes do banco).  

 O plano de negócios inclui a expansão gradual para outras linhas de seguros ao longo dos próximos 

meses, incluindo seguro agrícola e outras linhas de ramos elementares. A ABC Brasil Corretora 

atuará de forma independente, mantendo o relacionamento com diversas seguradoras, de forma a 

oferecer as melhores alternativas aos seus clientes. Adicionalmente, utilizará a estrutura comercial 

do banco, alavancando seu relacionamento com os clientes corporativos. 

Comercializadora de Energia. Atuando no mercado livre de energia, esta operação se tornou superavitária já 

em 2020 e visa à ampliação do portfólio de produtos do banco e diversificação de risco. No segmento 

destaque para as Operações financeiras, trading direcional, flow e PPA greenfield. Ressalte-se a continuidade 

de ampliação do portfólio para clientes corporativos, o aumento do número de clientes e contrapartes, a 

expansão do portfólio de produtos e o crescimento de energia negociada. 
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Precificação. Em nosso cenário base, no contexto de crescimento da carteira de crédito em um dígito alto, a 

margem com clientes deve permanecer em trajetória de expansão, ao mesmo tempo em que esperamos a 

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

recuperação das receitas de serviços e melhora de rentabilidade. 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 11,6%, abaixo 

de média histórica. 

Fig. 1 – Precificação e Análise de sensibilidade 

 

Fig. 2 – 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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sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
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