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Trimestral em linha, mas com redução de margem
financeira. Perspectivas de melhor dinâmica do crédito e
retomada do crescimento das receitas
O Banco ABC Brasil registrou no 1T18 um lucro líquido recorrente de R$ 108,5
milhões, com queda de 2,4% ante os R$ 111,2 milhões do 1T17. Um resultado
trimestral em linha com o esperado, mas com forte compressão de margem e
redução de ROAE para 13,0%. Seguimos com recomendação de COMPRA e preço
justo de R$ 22,00/ação.
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Esta queda do lucro em base de 12 meses se explica, por menor contribuição da receita do
Patrimônio Líquido Remunerado a CDI – a despeito da evolução da Margem Financeira com
Clientes e com o Mercado, e por aumento das Despesas Operacionais. Do lado positivo, o
crescimento da Receita de Serviços aliado à forte queda da Provisão para Devedores Duvidosos
(PDD), por melhora da qualidade da carteira de crédito.
A administração do ABC Brasil permanece confiante na melhora do ambiente de crédito. O banco
conta com funding e infraestrutura adequados, produtos competitivos, aliado a um capital
regulatório disponível, que fornecem boas condições para capturar o crescimento previsto (entre
9% e 13%) e acima dos 8,1% de 2017. As provisões estão adequadas e a inadimplência segue
controlada. A tendência é de redução da PDD compensando em parte a queda da taxa básica.

Alguns destaques do trimestre e perspectivas
A Margem Financeira Gerencial do 1T18 caiu 12,2% em relação ao 1º trimestre de 2017 para R$
233,5 milhões, refletindo basicamente a queda do patrimônio líquido remunerado a CDI dado a
redução da taxa básica de juros. Nesse contexto a NIM (taxa anualizada da margem financeira
gerencial) registrou redução de 0,5 p.p para 3,7%. Após a PDD a Margem Financeira permaneceu
estável com leve alta de 1,5% explicada principalmente pela redução do custo de crédito,
notadamente da PDD, com queda de 61,1% em 12 meses, somando R$ 22,5 milhões.
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A Receita de Serviços cresceu 1,7% entre os trimestres comparáveis, para R$ 77,6 milhões. Os
Fees de Mercado de Capitais/M&A somaram R$ 13,5 milhões no 1T18, com queda de 14,0% em
relação ao 1T17. As receitas com garantias prestadas cresceram 1,5% e as receitas com Tarifas
registraram alta de 39,7%. No 1T18 a Receita de Serviços representou 26,5% da Receita Total.

As Despesas Operacionais cresceram 7,0% no trimestre em relação ao 1T17, totalizando 73,8
milhões, em linha com 2017, função do incremento de 10,9% das Despesas com Pessoal, que
mais que compensou a alta de 0,7% das Outras despesas Administrativas.
O Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) passou de 33,1% no trimestre anterior para 36,4%
neste 1T18, mas ainda num patamar competitivo. Note-se que esta piora vem desde o 1T17 (de
forma consecutiva) quando o indicador era de 29,9%. Lembrando ainda que, neste indicador,
quanto menor, melhor.

Ativos Totais, Patrimônio Líquido e Basileia. Os Ativos Totais cresceram 8,3% em base de 12
meses para R$ 28,4 bilhões. Ao final do 1T18 a Basileia do banco era de 16,1% sendo de 13,8% de
capital nível I, patamar adequado para as perspectivas de crescimento do crédito e dentro das
regras estabelecidas. Ao final de março de 2018 o Patrimônio Líquido do banco era de R$ 3,4
bilhões, com crescimento de 12,8% em 12 meses.
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O banco manteve o guidance para 2018. A Carteira de Crédito Expandida* ao final de mar/18
somava R$ 24,85 bilhões, com crescimento de 1,3% no trimestre e de 8,4% em 12 meses, pouco
abaixo do piso do intervalo esperado, entre 9% e 13% (ante 8,1% em 2017). No segmento Large
Corporate, a carteira apresentou redução de 0,2% no trimestre e crescimento de 4,2% em 12
meses, e no segmento Corporate, destaque para a expansão de 8,8% no trimestre e de 32,0% em
12 meses. As despesas operacionais cresceram 7,1% no 1T18 x 1T17 pouco acima do teto das
expectativas (entre 4% e 6%). Em 2017 o crescimento foi de 7,0%.

Operações com atrasos acima de 90 dias (inclusas parcelas vencidas e vincendas) em percentual
da carteira de empréstimos caiu de 1,2% no 4T17 para 0,7% neste 1T18 (sendo de 0,7% no Large
Corporate e 0,6% no Corporate). A captação segue adequada e diversificada, composta de linhas
locais e internacionais, constituindo-se um funding de boa qualidade.
A administração do banco ABC Brasil permanece confiante na melhora do ambiente de crédito.
Nesse cenário o banco conta com funding e infraestrutura adequados, produtos competitivos,
aliado a um capital regulatório disponível, que lhe permitem boa condição para capturar este
crescimento. As provisões estão adequadas e a inadimplência segue controlada. A tendência é de
redução da PDD compensando em parte a queda da taxa básica, resultando na recuperação do
retorno, no médio e longo prazo.
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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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DISCLAIMER
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 à 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.
(*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise.
Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483
O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem
exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) 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.
Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483
A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório.
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