


● Carteira de crédito de alta qualidade;

● Crédito diversificado em diversos setores;

● Gestão se mostrou assertiva;

● Instituição já bem consolidada no mercado.

● Dependência de clientes de altíssimo faturamento;

● Concorrência acirrada;

● Baixa margem financeira;

● Controlador estrangeiro.
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O Banco foi constituído sob a denominação de Banco Roma de

Investimentos. Poucos anos após, com a autorização concedida pelo

Banco Central, a instituição se tornou um banco múltiplo, capaz de realizar

outros serviços além do investimento.

O Banco passou a operar sob controle conjunto do Grupo Roberto

Marinho e do Arab Banking Corporation. Muitos dos membros da alta

administração do ABC tomaram posse neste contexto.

O Arab Banking aumentou sua participação no Banco após adquirir

grande parte das ações do Grupo Roberto Marinho.

Foi feita a listagem das ações do Banco em bolsa de valores.

O Banco ABC ingressou no segmento Middle, com objetivo de ampliar sua

carteira de crédito com as empresas de faturamento anual entre R$30 e

R$250 milhões.

Nesse mesmo ano foi acrescentada duas novas áreas ao seu portfólio de

serviços: a área de Project Finance, focada na estruturação financeira de

projetos e a área de Equity Capital Markets (ECM), com objetivo de apoiar

seus clientes na listagem de suas ações na bolsa de valores.

A instituição adquiriu uma subsidiária por meio da qual passou a atuar no

segmento de comercialização de energia elétrica.
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O Banco ABC é um banco múltiplo especializado na concessão de

crédito e serviços para empresas dos segmentos C&IB (que faturam mais

de R$4 bilhões anualmente), Corporate (que faturam entre R$300 milhões

e R$4 bilhões) e Middle (que faturam entre R$30 e R$300 milhões).

Por ser um banco múltiplo, o ABC está habilitado a operar nas

carteiras Comercial, de Investimentos, Financeira, Crédito Imobiliário,

Consignado Privado, Câmbio, Corretagem de Seguros e Comercialização de

Energia.

A instituição tem uma característica peculiar entre seus pares, uma

vez que faz parte de um conglomerado internacional, sediado no

Oriente-Médio e com autonomia local. O Banco está presente em cerca de

50 municípios brasileiros, principalmente naqueles onde existe uma

atividade econômica forte, com a presença de potenciais clientes.

Diante disso, é possível identificar a filosofia de investimento da

instituição, que tem como seu grande foco a atuação com empresas mais

consolidadas, de grande poderio financeiro. O ABC não tem como objetivo

o cliente no varejo, mas geralmente pessoas físicas. Até por isso, não

existem agências bancárias no mesmo molde de Itaú, Bradesco, Santander

e etc.
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O faturamento do Banco pode ser dividido em duas principais linhas

de negócio, descritas abaixo e ilustradas na Figura 1.

● Margem Financeira: nessa linha de faturamento, o banco ganha

pelos juros que são cobrados dos seus clientes de acordo com sua carteira

de crédito e outros ativos remuneráveis. Para o ABC existem duas principais

fontes de originação de crédito, podendo captar recursos dos próprios

clientes (emissão de CDB ou Letras Financeiras, por exemplo), ou de outras

instituições financeiras e emprestar a outros clientes por um juros maior,

conhecido como spread bancário.

● Receita de Serviços: dentro dos serviços estão incluídas atividades

de câmbio, corretagem de seguros, garantias prestadas, operações de

equity (listagem de ações, por exemplo) e operações de débito (emissões

de debêntures) e consultorias de M&A (fusões e aquisições).

Figura 1 - Composição da Receita Líquida.
Fonte: RI Banco ABC.

A parcela de prestação de serviços apresenta mais volatilidade, uma

vez que existe certa dependência dessa unidade por um ambiente

econômico favorável. Em cenários de baixa previsibilidade, altos juros e

risco elevado as empresas tendem a não acessar o mercado financeiro com

tanta recorrência.
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Sua carteira de crédito expandida está próxima de R$40 bilhões,

representando cerca de 1,2% do saldo total de empréstimos às pessoas

jurídicas no país, compartilhados em quase 4 mil clientes.

Para critério de ilustração, o BTG Pactual, banco de investimento

semelhante ao ABC, tem mais de R$100 bilhões em carteira de crédito. Na

Figura 2 temos a segmentação da carteira de crédito entre as classes de

clientes.

Figura 2 - Carteira de crédito por segmento.
Fonte: RI Banco ABC.

Vemos que a abertura de crédito entre os clientes middle é

estratégica, uma vez que a concorrência na concessão de crédito para

empresas de altíssimo faturamento está mais concorrida e a instituição

tinha alta dependência dessa fonte de renda.

Logo, ao diversificar seu crédito em um novo perfil de empresas, foi

possível reduzir o risco de dependência de clientes, além de garantir ao

Banco um mercado endereçável maior. Desde então, o número de usuários

ativos teve um enorme salto, assim como o número de transações.
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É importante entender que essa se tornou a principal alternativa do

ABC em continuar crescendo acima da média do mercado, mesmo que

essa perspectiva também não seja tão forte assim e o banco esteja se

aproximando do período de maturação.

Essa expansão para o segmento middle também faz sentido na visão

de ganho de eficiência, já que se torna possível alavancar a infraestrutura

existente, diluindo o custo de aquisição e manutenção de clientes.

De uma forma geral, as análises de instituições financeiras são

orientadas por indicadores como: CAC (custo de aquisição do cliente), custo

de manutenção de cliente e LTV (lifetime value). Quanto aos dois primeiros

indicadores, a estratégia do ABC já está montada.

Já em relação ao LTV, espécie de retorno que cada cliente gera ao

banco, o ABC vem expandindo seu portfólio de produtos oferecidos

(próprios e de terceiros) e utilizando novos canais de distribuição (próprios

e de terceiros) para aumentar sua interação, engajamento e fidelização

com o público-alvo. Quanto maior a diferença entre o LTV e CAC e

manutenção de clientes, maior será sua rentabilidade.

Além do mais, essa expansão ao segmento middle não

comprometeu a qualidade da carteira de crédito da instituição. Em

primeiro lugar, o montante destinado a essa categoria ainda é pequeno

frente ao corporate e C&IB.

Em segundo lugar, a inadimplência em operações com atraso acima

de 90 dias é de apenas 0,3%, sendo esse um dos menores (ou o menor)

entre todos os outros bancos no Brasil. Já os empréstimos classificados em

rating de crédito com notas D-H, os mais propensos ao default (calote)

correspondem a apenas 3,3% da carteira de crédito, também bem melhor

que seus concorrentes.
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Essa qualidade na carteira de crédito é reflexo da composição de

clientes, que além de serem focadas em empresas sólidas e com boas

condições financeiras, ainda existe uma diversificação entre setores (Figura

3) e a colaterização de crédito, que é quando um devedor oferece

determinado ativo ao credor em garantia de pagamento da obrigação,

prevenindo situações de default.

Figura 3 - Carteira de crédito por exposição setorial.
Fonte: RI Banco ABC.

É válido ressaltar que a qualidade e segurança na sua carteira de

clientes também gera consequências. Isso é, o spread da sua carteira de

crédito gira próximo de 4,0%. Outros bancos que têm clientes mais

arriscados e, por consequência, maior spread bancário, podem ter uma

maior rentabilidade caso consigam gerenciar isso sem descontrole de

provisões e inadimplência.

Logo, temos que a tese do ABC é de ser um banco de investimento

mais seguro do que a média, com uma carteira de crédito de enorme

qualidade e segurança.
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Entretanto, por causa disso, dificilmente veremos seu ROE no mesmo

patamar de outros bancos, sejam eles os líderes comerciais (Itaú, Bradesco,

Banco do Brasil) ou os de investimento como XP e BTG Pactual.

O fato de não ser um banco comercial, com agências bancárias nos

moldes de Itaú e Bradesco, por exemplo, também permite um bom Índice

de Eficiência (despesas/receitas). Nos últimos trimestres essa média foi

próxima a 35%, sendo que alguns bancos tradicionais operam com esse

índice superior a casa dos 40%.

O Banco ABC ainda possui sociedades com outras finalidades, como

por exemplo a atividade de distribuidora de títulos e valores mobiliários

(corretora de valores); atividade de aquisição, alienação, administração e

negociação de ativos patrimoniais de pessoas jurídicas, além das atividades

de corretagem de seguro e comercialização de energia.

Todavia, essas são atividades non-core e não possuem tanta

relevância no faturamento da instituição, ainda mais pelo seu público-alvo

ser restrito em pessoas jurídicas de médio e grande porte.

O Banco ABC está inserido no segmento de listagem Nível 2, sendo

esse o segundo maior nível quanto ao rigor das Boas Práticas de

Governança Corporativa. Suas ações preferenciais são garantidas com o

direito ao tag along de 100%.

É prática comum entre os bancos não serem listados no maior nível

de Governança. Entre os argumentos está a não diluição de seu

controlador no capital social com a distribuição de ações ordinárias.
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Conforme ilustra a Figura 4, o Banco ABC possui um acionista

controlador bem definido e com origem estrangeira. Poucos bancos no

Brasil possuem essa configuração e levantam algumas suspeitas sobre

conflitos de interesse.

Isso acontece pelo fato do seu controlador possuir outros bancos de

investimentos em outros países e, por isso, não existe tanta dependência

para que os resultados do Banco ABC do Brasil sejam de qualidade, afinal

de contas, é apenas uma parcela de todo o capital do controlador.

Há suspeitas também quanto ao controle do Bank ABC, formado

pelo governo da Líbia e Kuwait. A região onde esses países se situam não é

tão aberta aos costumes ocidentais e não possuem instituições

democráticas sólidas.

Apesar disso, vimos que a tese de investimento da instituição é muito

robusta. Além disso, seus administradores brasileiros também são

acionistas relevantes do ABC, reduzindo potenciais conflitos de interesse já

que os executivos possuem seu patrimônio pessoal em risco.

Figura 4 – Estrutura Acionária.
Fonte: RI Banco ABC.
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Os membros da alta administração, com parte relevante da

remuneração atrelada a metas de performance individual, possuem

remuneração relevante paga na forma de ações, mais uma vez

minimizando potenciais conflitos de interesses.

O Conselho de Administração do ABC Brasil é formado por membros

de diferentes países e ainda com décadas de experiência no setor

financeiro. Alguns deles construíram carreira no conglomerado ABC.

Já o Diretor Executivo do Banco é representado na figura de Sergio

Lulia Jacob, que começou a trabalhar no ABC Brasil em 1991, assim como

outros membros da alta administração.

Os executivos buscam pela renovação dos seus órgãos de

governança e já mapearam possíveis profissionais para a sucessão. As

características buscadas por eles são pessoas alinhadas com sua cultura e

que tenham boa experiência construída dentro da própria instituição.

O controle do Banco ABC do Brasil e do Bank ABC não gera conforto

em muitos investidores, principalmente por serem países que vivem ou se

relacionam com outros países em um contexto ausente de democracia.

Mesmo que no Brasil a instituição tenha buscado reduzir potenciais

conflitos de interesse, não sabemos se seu controlador continuará

honrando com todos os compromissos ou se irá permanecer com tanto

interesse na operação no Brasil.

Além do mais, a disputa pelas empresas de grande porte tem sido

cada vez mais acirrada. Existem outros bancos tão capitalizados quanto o
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Banco ABC ou até mesmo mais. Em uma eventual disputa, o spread

bancário cobrado pela instituição pode ser pressionado.

Esse acaba sendo um risco, afinal de contas, mesmo com a tentativa

de diluir a dependência de clientes, o ABC ainda tem um portfólio muito

concentrado nas maiores empresas. A piora na negociação dos termos dos

contratos exercem muita influência nos resultados do Banco.

Em se tratando de um banco de investimento, a forma de captação

de recursos para posterior empréstimo também é limitada. É preciso

encontrar uma faixa viável para que seus títulos de depósito à prazo (CDB,

LF, LT, etc.) sejam bons a ponto de atrair investidores a injetar dinheiro no

Banco e não ser caro demais para a instituição a ponto de estreitar ainda

mais seu spread.

Porém, caso as condições do mercado se deteriorem, pode ser que

alguns concorrentes ofereçam títulos mais atrativos, obrigando ao ABC a

seguir a mesma tendência ou então reduzir sua captação de recursos. Até

mesmo a deterioração do mercado pode resultar em mudança na

classificação de risco do ABC, que novamente levaria a uma captação mais

onerosa.

Os resultados do Banco ABC são provas de que uma boa gestão é

capaz, muitas das vezes, de superar eventuais gargalos ou deficiências. Por

isso, é mérito da administração ter reconhecido que o Banco ABC estava

com dificuldades em crescer com rentabilidade.
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É sempre válido reforçar que o crescimento, quando vem seguido de

uma deterioração dos indicadores financeiros, não é interessante para os

acionistas. É preferível uma empresa menor e mais saudável do que uma

empresa maior e cheia de problemas, mesmo que esse ainda não fosse o

caso da instituição, embora poderia ser seu caminho se assim seguisse.

Para contextualizar essa informação, vimos que o aumento do

patrimônio líquido aconteceu em proporção maior do que o aumento do

seu lucro líquido, o que gerou diluição do ROE.

É verdade que os ativos do banco possuem exposição ao ciclo de

juros e, quando a Taxa SELIC esteve baixa, o rendimento desses ativos foi

impactado, reduzindo seu ROE. Porém, esse não foi o único problema, já

que o aumento do seu patrimônio foi usado para expandir sua carteira de

crédito com pouca rentabilidade.

A margem financeira proveniente da carteira de crédito expandida

chegou a ficar abaixo de 3,5% durante um período, o que ilustra um baixo

spread, abaixo até mesmo de outros bancos que operam nesse segmento.

É fato que, dada a segurança da sua carteira de crédito, sua margem

financeira será baixa, mas durante alguns períodos essa margem caiu de

forma contínua, evidenciando algum problema (Figura 5).

Logo, mesmo que a base de ativos remuneráveis estivesse

aumentando, o Banco não tinha a mesma participação nesses resultados.

Em ativos remuneráveis entendemos como a soma dos juros recebidos

com garantias prestadas, patrimônio líquido rendendo com o CDI e,

principalmente, pelos empréstimos realizados.

A “virada de chave” do Banco ABC aconteceu a partir de 2019,

quando foram lançados serviços de mais alto valor agregado, entre eles

operações de câmbio e derivativos, além da expansão da sua carteira para o
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segmento de empresas middle, que naturalmente eleva o spread da

carteira devido a sua característica mais alto risco.

Além de contribuir para o crescimento das receitas, esta tendência

também reduz o ticket médio de exposição de crédito por cliente,

melhorando a diversificação da carteira. Por conta disso, vimos como

assertiva sua decisão.

Figura 5 – Margem Financeira.
Fonte: RI Banco ABC.

Na Figura 6 acompanhamos a evolução da margem financeira em

termos brutos, assim como a receita de serviços, onde estão inclusos os

serviços prestados de corretagem, seguros, câmbio e derivativos, por

exemplo.

Apesar de ter diluído sua participação dentro da linha de receitas da

instituição, devido a recuperação da margem financeira, a receita

proveniente de serviços foi fundamental para segurar o resultado do Banco

durante um período de baixa margem. Isso mostra mais um ponto de

acerto da gestão.
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Figura 6 – Linhas de Receita.
Fonte: RI Banco ABC.

Na Figura 7 vemos como essa recuperação da margem financeira foi

importante para os indicadores de qualidade. O patamar atual de

rentabilidade é próximo ao que o Banco admite como sustentável para o

longo prazo.

Figura 7  – Desempenho operacional.
Fonte: RI Banco ABC.
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De modo geral, reforçamos que o Banco ABC tem lucratividade e

rentabilidade abaixo dos principais bancos no Brasil, embora isso seja

consequência da sua proposta estratégica. Afinal de contas, tomando

como base o indicador ROA, rentabilidade sobre ativo, que mede o retorno

da operação sem o fator alavancagem, vemos que o Banco ABC está no

mesmo nível dos demais grandes bancos.

Ultimamente, devido aos novos serviços lançados e expansão da

carteira de crédito para um novo segmento, as despesas têm subido em

uma proporção maior do que já se viu no passado, por causa da

contratação de pessoal, despesas de marketing e tecnologia; mas isso logo

deve se estabilizar.

Na Figura 8 podemos comprovar a segurança da operação pela

análise de indicadores como a PDD, que se refere à provisão para

devedores duvidosos, que são aqueles clientes com maior propensão ao

risco de crédito. Quanto maior a PDD representa frente à carteira de

crédito, maior é o risco da operação.

Além do mais, essa PDD é apenas uma provisão e não representa, de

fato, uma inadimplência da carteira de crédito, mesmo que sejam

indicadores correlacionados entre si. Fato é que o Banco ABC possui um

provisionamento muito saudável, resultando em um Índice de Cobertura

suficiente para cobrir eventos extraordinários que poderiam resultar em

uma alta inadimplência, o que não parece ser o caso.

Sua inadimplência em operações vencidas acima de 90 dias está

entre as mais baixas entre todo o sistema financeiro nacional. Já seu Índice

de Basileia, que expõe a solvência de um banco, também está em um nível

saudável e abre espaço para que a instituição continue aumentando sua

carteira de crédito.
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Figura 8 – Qualidade do crédito e eficiência da operação .
Fonte: RI Banco ABC.

Por fim, assim como outros players do setor, o Banco ABC também

se tornou uma opção interessante na distribuição de dividendos. Desde

2014 tem uma média de dividend yield próximo a 6,5%. As projeções futuras

são ainda mais otimistas e preveem algo entre 8,0% a 9,0% para os dois

próximos anos.

No último resultado divulgado, referente ao fechamento do ano de

2022, vimos um cenário bem positivo para o Banco ABC, reflexo de uma

normalização das atividades de crédito pós-pandemia, como também pela

sua estratégia de expansão de serviços, iniciada em 2020, mas que agora

ganha um ritmo de crescimento maior.

Diante disso, vimos sua carteira de crédito apresentar um

crescimento de 14,7% na comparação de 2022 x 2021, destacando ainda o

crescimento do segmento middle, que aumentou 40,1% nessa mesma base
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de comparação e, agora, representa 9,6% da carteira de crédito expandida.

Para 2023, a expectativa é que esse segmento cresça entre 35% a 45%,

aumentando sua relevância na composição da carteira.

Isso fez com que sua margem com clientes aumentasse, tanto pelo

volume como também pela composição total da carteira. Junto a isso, o

aumento progressivo dos juros impactou positivamente a companhia, já

que boa parte dos seus ativos remuneráveis estão expostos ao CDI.

A margem com clientes, desconsiderando a provisão (Figura 9),

principal linha da margem financeira, cresceu 27,2% na comparação 4T22 x

4T21, resultado da diversificação do mix de produtos e segmentos de

clientes. A margem com mercado, que se refere ao resultado de tesouraria

e outros, teve crescimento mais tímido, impactado pela elevação abrupta

dos juros. Em 2023, já com os juros elevados, a expectativa é de melhora.

Com isso, a margem financeira gerencial, formada pela soma das

duas margens anteriores, teve expansão de 0,7 p.p. e alcançou 4,8%. É dado

aquém dos grandes bancões, mas devemos lembrar que a exposição do

Banco ABC é bem menor também.

Figura 9 – Margem com cliente.
Fonte: RI Banco ABC.
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Quando ajustamos esses valores para as provisões, encontramos uma

queda no 4T22, especificamente. Isso se refere à provisão feita para o caso

da Americanas, que foi vítima de fraude contábil e tem altíssimo risco de

crédito. Desconsiderando isso, o ABC teria melhorado, visto pela expansão

da margem financeira gerencial.

Somando à melhoria na margem financeira, vemos que os serviços

prestados também aumentaram nesse trimestre, contribuindo para um

recorde histórico no Banco ABC. Seu lucro líquido trimestral superou a

barreira de R$200 milhões pela segunda vez consecutiva.

Em 2022, o lucro líquido atingiu R$800 milhões (Figura 10), um

crescimento de 39,9% em relação a 2021, enquanto o ROE no período foi de

16,2% , um crescimento de 3,4 p.p. em relação a 2021. É um dos melhores

anos para o Banco ABC, consolidando sua mudança estrutural e expansão

de serviços.

Figura 10 – Lucro e rentabilidade.
Fonte: RI Banco ABC.

Por fim, o Banco ABC divulgou suas projeções para 2023, divulgadas

na Figura 11. Por mais um ano, a instituição espera colher bons resultados,

crescendo sua carteira de crédito em linha com os maiores bancos do país.
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Figura 11 – Projeções para 2023.
Fonte: RI Banco ABC.

Análise de Múltiplos

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. Para que

sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare empresas do

mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas empresas estejam no

mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em expansão, maturidade ou

decaimento de suas atividades.

Para a comparação de múltiplos (Figura 12), foram escolhidos os

bancos BR Partners (BRBI11), BTG Pactual (BPAC11) e XP Inc. (XPBR31). Vale

ressaltar que os últimos dois bancos estão em fase de crescimento e vêm

entregando resultados mais otimistas.

Além disso, os três comparáveis também operam em um nível de

rentabilidade e lucratividade superiores e, por causa disso, devem ser

negociados com um prêmio frente às ações do Banco ABC.
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● P/L: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia, de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos

a investir de maneira a recuperar seu aporte inicial.

● P/VP: é a relação entre o valor de mercado da companhia e seu

patrimônio líquido. Indica o quanto o mercado está disposto a pagar em

todo o patrimônio que a ele pertence. Isto é, esse múltiplo relaciona a

capacidade da empresa em rentabilizar o patrimônio do acionista.

Figura 12 - Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Apesar das ações do Banco ABC estarem sendo negociadas com

múltiplos descontados, não é possível concluir que as ações estão baratas,

afinal de contas, há diferença na fase do negócio e no seu modelo.

Já na Figura 13 temos a análise histórica dos seus múltiplos e suas

projeções para os próximos anos.
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Figura 13 – Comportamento Histórico dos Múltiplos e Expectativas Futuras.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

O mercado está esperançoso de que os próximos anos serão de bons

resultados para a instituição e que, caso isso aconteça, suas ações

poderiam estar sendo negociadas a um preço atraente.

Todavia, estamos assumindo como verdade a informação de que

existe risco de execução, até porque seus múltiplos atuais estão pouca

coisa abaixo da sua média histórica.

Método do Retorno em Excesso

Já que não existe uma separação clara entre capital de terceiros e

capital próprio em instituições bancárias, não conseguimos utilizar do

Método do Fluxo de Caixa Descontado.

O Método do Retorno em Excesso, todavia, tem semelhanças

algébricas, como por exemplo a projeção de retornos no futuro e

trazendo-os a valor presente a um custo. Nesse caso, projetamos como o

patrimônio líquido pode crescer para os próximos anos, considerando anos

de maior crescimento e seguido do crescimento na perpetuidade.
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Por isso, esse método também tem como objetivo fazer uma

estimativa reversa do mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise

consiste em avaliar, dado o preço das ações, qual seria o crescimento

esperado pelo mercado em relação à companhia.

Assim sendo, consideramos que o ROE, nos próximos cinco anos, seja

próximo ao que o Banco vem negociando no ano de 2022, ao redor de 16%,

mas que no futuro, devido à maior concorrência, essa rentabilidade caia

para 13%.

Para o seu crescimento foi projetado a mesma dinâmica, com um

crescimento maior para os próximos cinco anos, ao redor de 6% ao ano,

conforme o Banco vem entregando, mas sendo seguido de um

crescimento na perpetuidade próximo de 4%.

Na Figura 14 temos a análise de sensibilidade, que ajuda a ilustrar

possíveis cenários e justificativas de valuation considerando seu histórico

de rentabilidade e crescimento.

Figura 14 – Análise de Sensibilidade Bradesco.
Fonte: Elaboração Própria.
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O Banco ABC traz uma característica bem diferente dos demais

bancos que temos no mercado e na bolsa de valores. Em primeiro lugar,

esse não é um banco comercial como Itaú, Bradesco e Santander, por

exemplo.

Além disso, mesmo entre os bancos de investimento, como o BTG

Pactual e XP, vemos características diferentes, entre elas sua popularidade.

Enquanto BTG e XP entenderam que uma das melhores alternativas de

crescimento neste mercado está no varejo, o ABC ainda foca no atacado,

com clientes de alta renda.

Não que esse seja um erro estratégico do ABC, até porque, o Banco

conseguiu preservar sua filosofia e a enorme solidez das suas finanças, mas

essa estratégia tem um crescimento orgânico limitado.

Por isso, já que o investimento no Banco ABC não deve proporcionar

muito crescimento, por outro lado, a instituição entrega uma das melhores

carteiras de crédito do mercado, com uma inadimplência bem abaixo da

média do sistema financeiro, assim como uma cobertura para possíveis

devedores duvidosos bem robusta.

Por tanta robustez, muitos investidores procuram investir nas ações

do Banco para garantir o recebimento de ações. Diante dos últimos bons

resultados, essa política deve ficar ainda mais atraente ou, pelo menos, se

manter estável. O Banco ABC não é o mais descontado do setor em termos

de preço, mas está dentro da margem de segurança. Dito isso, temos

recomendação de compra para as ações ABCB4.
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Acompanhe o SIMPLA CLUB em todos os canais!

Youtube Instagram Telegram
Simpla Club @simpla.club t.me/simplaclub

Relatório Especial
Atualizado em 18.01.2023

Obs.: Os relatórios não são reescritos a cada evento que ocorre no mercado. Entretanto,

nossa equipe de analistas está atenta a todas as movimentações relevantes, mantendo os

rankings e seus respectivos fundamentos atualizados toda semana.
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores

mobiliários autônomo Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), com objetivo de

orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material

não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário

contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de

investimento e estratégias financeiras.

O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de investimento, sendo o

investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil

de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são

adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste

relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do

relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram

elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão

vinculados. Além disso, os analistas envolvidos não estão em situação que possam afetar

a imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse.

A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele

divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a

terceiros, sem autorização prévia.
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