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Resumo
•

•

•
•

O Banco Inter, banco digital de pequeno porte atuante no mercado brasileiro, alcançou um
aumento expressivo de sua base de clientes por meio de seus canais digitais nos últimos 12
meses. O rápido crescimento traz oportunidades de expansão da franquia e de aumento do
volume e diversificação de negócios apesar do cenário econômico ainda desafiador da economia
brasileira.
O banco tem apresentado melhoras em sua performance operacional dado a relativa
estabilidade das receitas, maior previsibilidade dos indicadores de qualidade de ativos e gradual
redução do descasamento entre ativos e passivos. Ainda assim, não vemos o banco imune aos
riscos econômicos e políticos refletidos em nossa tendência negativa dos riscos econômicos e
da indústria para o setor bancário brasileiro.
Reafirmamos o rating de crédito de contraparte de longo prazo ‘brBBB-’ na Escala Nacional
Brasil do banco.
A perspectiva negativa do rating reflete a nossa visão sobre os riscos econômicos e incertezas
políticas ainda elevados que devem persistir em 2018, o que poderia afetar a resiliência da
estabilidade de negócios dos bancos de pequeno e médio porte operando no país e atenuar a
capacidade de expansão e diversificação do Banco Inter nos próximos 12 meses.

Ação de Rating
São Paulo (S&P Global Ratings), 1º de fevereiro de 2018 – A S&P Global Ratings reafirmou hoje seu
rating de crédito de contraparte de longo prazo ‘brBBB-’ atribuído na Escala Nacional Brasil ao Banco
Inter. A perspectiva ainda é negativa.

Fundamentos
O rating do Banco Inter reflete sua modesta participação no mercado de crédito brasileiro, apesar de
apresentar uma boa diversificação de negócios comparada com bancos de pequeno porte no país. A
expressiva expansão de sua base de clientes por meio de canais digitais nos últimos meses traz
oportunidades importantes no avanço do modelo de negócios do banco, na venda cruzadas de produtos
e na sua autonomia em termos de captação de recursos. Apesar de um entorno macroeconômico ainda
desafiador para a expansão do crédito no país, o banco tem apresentado evolução nos resultados
operacionais nos últimos trimestres com esforços positivos para estabilizar a qualidade de crédito de sua
carteira e mitigar riscos de descasamento de prazos e taxa de juros entre ativos e passivos, ainda
refletidos em nossa análise. Esperamos que os avanços também contribuam para uma melhor
estabilidade operacional e uma gradual melhora em sua rentabilidade. Apesar de seu índice de capital
projetado (RAC) em níveis adequados ao redor de 8.5%-9% para os próximos dois anos, o ritmo de
crescimento dos seus ativos dependerá da retomada da atividade econômica e demanda doméstica de
crédito no país. Nos últimos doze meses, o banco aumentou significantivamente sua posição de liquidez
diante de um baixo crescimento da carteira de crédito em contraste ao crescente aumento da base de
captação de varejo por meio de sua conta digital. Por outro lado, uma retomada de crescimento de
crédito agressiva combinada com uma recuperação econômica frágil poderia gerar instabilidade no nível
de perdas de crédito do banco.
De acordo com o nosso critério de bancos, utilizamos as classificações de risco econômico e de risco da
indústria bancária do BICRA de um país para determinar a âncora de um banco, a qual é o ponto de
partida para atribuir um rating de crédito de emissor. Nossa âncora para bancos comerciais que operam
somente no Brasil é ‘bb+’, com base na classificação de risco econômico ‘7’ do país e na de risco da
indústria ‘5’. (Por favor, veja o relatório mencionado na Seção “Artigo” deste comunicado à imprensa).
A posição de negócios do Banco Inter reflete sua participação de mercado relativamente pequena em
termos de empréstimos no país apesar da melhora na estabilidade de negócios nos últimos anos. O uso
da plataforma digital é um dos pilares do modelo de negócios do banco que gerou um aumento
expressivo em seu número de clientes e base de investidores de varejo nos últimos 12 meses. O Banco
Inter encerrou 2017 com quase 380 mil clientes de uma base de cerca de 10 mil clientes há 24 meses, o
que contribuiu para melhoras em sua capilaridade geográfica, aumento do número de transações e
distribuição de produtos em sua plataforma, além de reduzir custos de captação e aumentar a
pulverização de sua base de investidores. A gestão do banco tem o desafio de dar continuidade à
expansão de sua franquia, estendendo o uso de sua plataforma e o apelo por sua gama relativamente
diversificada de produtos e serviços financeiros, o que poderia impulsionar a diversificação de sua base
de receitas e contribuir para a estabilidade de negócios do banco nos próximos anos. Suas receitas hoje
se concentram em suas atividades de crédito composta principalmente por crédito imobiliário (54%),
crédito consignado (32%) e créditos a pequenas e médias empresas (14%). Apesar de uma demanda de
crédito ainda frágil, esperamos que o banco continue focando em sua carteira core no crédito imobiliário
nos próximos 12 meses. Por outro lado, a redução dos custo de captação permitiu a participação do
banco no financiamento a forcedores de grandes companhias e o incremento de créditos com garantias
de imóveis para pequenas e médias empresas. Apesar da rápida originação dessa carteira, esperamos
que ela se mantenha em níveis relativamente baixos quando comparado ao total do portfólio. Além disso,
o aumento expressivo no número de novos cartões de crédito deve elevar a concessão de crédito nesse
segmento nos próximos trimestres. Diante do rápido crescimento em várias frentes de negócios do
banco, esperamos um aumento no nível de investimentos em processamento de dados, marketing e
tecnologia, mas com gradual melhora na eficiência operacional no médio prazo.
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Nossa projeção para o índice de capital ajustado pelo risco (RAC, em inglês) do Banco Inter é de 8.5%9% para os próximos 18-24 meses. Apesar de uma base de capital adequada, os níveis de capital
regulatório tem apresentado queda de forma consistente a medida que o banco expande suas operações
(de 20.1% em dezembro 2015 para 17.2% em dezembro 2017). Esperamos uma melhora gradual na
capacidade de geração de receitas e rentabilidade do banco, porém em um ritmo mais lento que o
crescimento do banco. Nesse sentido, o banco solicitou registro de companhia aberta à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). É o primeiro passo para o processo de abertura de capital mas que
dependerá das condições de mercado para se concretizar em 2018. Em nossas projeções não incluímos
um aumento de capital advindo de uma oferta de ações dado a incerteza do evento nesse momento.
Baseamos nossas projeções nas seguintes premissas:
•
•
•
•

•

Crescimento do PIB brasileiro de 1% em 2017 e 2.2% em 2018;
Carteira de crédito ainda impulsionada pela expansão do crédito imobiliário, que deve
gradualmente dinamizar-se com crescimento em torno de 10%-15% para os próximos dois anos;
Rentabilidade crescente atingindo um retorno sobre ativos (ROA) entre 1,3%-1,6% nos próximos
dois anos;
Inadimplência e gastos com provisão estáveis, com base em melhora gradual da atividade
econômica, com os empréstimos problemáticos (NPLs) em torno de 4% para os próximos dois
anos, e;
Dividendos em torno de 60%, com recapitalização de aproximadamente 60% desses recursos
seguindo o mesmo padrão histórico do banco.

A inadimplência do Banco Inter atingiu 3.8% em dezembro 2017 contra 4.8% para o mesmo período em
2016, após anos de consecutiva deterioração na qualidade de ativos fruto de uma fraca atividade
econômica e do aumento da taxa de desemprego no país. A média da inadimplência para o sistema
bancário ficou em 3,2% ao final de 2017, apesar de os indicadores do banco estarem em linha com seus
pares. Por outro lado, suas baixas para prejuízo em 2017 para 2.2% contra 1,5% em 2016. A menor
demanda por crédito também se refletiu em uma desaceleração do crescimento da carteira de crédito do
banco, apesar de ainda crescer acima da média do mercado. Esperamos um crescimento por volta de
10%-15% para os próximos dois anos que também dependerá de uma retomada na atividade econômica
e na demanda doméstica de crédito. Um crescimento agressivo, principalmente em setores mais
suscetíveis à volatidade da economia como o de crédito a pequenas e médias empresas e cartão de
crédito, poderia gerar maior instabilidade nos resultados do banco. Além disso, o banco tem dedicado
esforços para a melhora do descasamento entre ativos e passivos em termos de prazo e indexação das
carteiras por meio de emissão de LCIs indexadas a inflação e derivativos. Vemos esses riscos sendo
gradualmente mitigados, porém ainda é um fator considerado em nossa avaliação. Na nossa visão, o
Banco Inter tem provado boa expertise na administração da carteira de crédito imobiliário, com o
respaldo de sólida regulamentação por contratos de alienação fiduciária e acompanhamento de métricas
conservadoras de LTV (índice que mede a relação entre a dívida ajustada pelo valor das garantias e o
valor do portfólio de ativos) com média em torno de 43%.
O funding do Banco Inter é proveniente principalmente de depósitos a prazo (45%) e LCIs (46%) com
boa penetração em investidores de varejo por meio de distribuidores e correntistas, que representam
aproximadamente 79% da base de captação. O banco conseguiu aumentar de forma significativa sua
distribuiçao própria reduzindo significamente sua concentração em distribuidores de 48% para cerca de
24% nos últimos 12 meses. Em nossa visão, a pulverização da base de captação do Banco Inter,
menores custos de captação e o maior alongamento do passivo devem seguir se fortificando à medida
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que o banco digital ganha maior escala. Apesar do descasamento de indexação e do prazo entre ativos
e passivos, o banco tem se focado no alongamento do duration de seus passivos e na emissão de LCIs
indexadas à inflação (representando cerca de 16% da base de funding), o que deve gradualmente
corroborar para um melhor casamento com seus ativos. O índice de funding estável do banco ficou
próximo de 124% em dezembro 2017, com uma média de 119% nos últimos três anos.
O Banco Inter consolidou uma posição de liquidez confortável devido a uma menor demanda por crédito
e à efetiva captação por meio dos canais digitais. O índice de amplos ativos líquidos em relação ao
funding de atacado de curto prazo subiu significativamente em 2017. No entanto, esperamos que a
liquidez do banco convirja gradualmente para os adequados níveis históricos conforme a retomada de
crescimento de crédito se materialize. Por outro lado, o percentual de depósitos a prazo com liquidez
diária estava em 34% em junho de 2017 segundo dados do Banco Central, apesar da confortável
posição de liquidez que fornece colchão para saídas de recursos inesperadas nos próximos 12 meses.

Perspectiva
A perspectiva negativa do Banco Inter nos próximos 12 meses reflete a nossa visão sobre os riscos
econômicos e incertezas políticas ainda elevados que devem persistir em 2018, o que poderia afetar a
resiliência da estabilidade de negócios do universo de bancos de pequeno e médio porte operando onde
o Banco Inter esta inserido e atenuar a capacidade de expansão e diversificação do Banco e de seus
pares nos próximos 12 meses. Além disso, a tendência negativa do risco da indústria reflete a
permanência do risco de que as investigações de corrupção poderão enfraquecer a qualidade de crédito
de todo sistema financeiro nacional.
Cenário de rebaixamento
Poderíamos revisar negativamente o rating do Banco Inter se rebaixarmos o BICRA do Brasil nos
próximos 12 meses. O Banco Inter está suscetível a uma deterioração maior do que bancos de maior
porte no cenário econômico, oriunda de incertezas políticas que devem persistir em 2018, principalmente
considerando as eleições presidenciais a serem realizadas em outubro. Além disso, os potenciais
atrasos na agenda de reformas estruturais do país em meio a um ambiente político enfraquecido podem
atrasar ainda mais a recuperação econômica do Brasil e dificultar os planos de expansão de negócios do
banco em condições operacionais mais duras. Acreditamos que as condições de mercado e de crédito
ditarão o potencial ritmo de crescimento do banco nos próximos 12-24 meses.
Cenário de elevação
Poderíamos revisar a perspectiva do rating para estável nos próximos 12 meses se a mesma revisão for
feita para os riscos sistêmicos do sistema financeiro brasileiro. Além disso, poderíamos rever o rating
positivamente se o banco aumentar sua capitalização para níveis de RAC consistentemente acima de
10% nos próximos dois anos.
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TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RATINGS
BANCO INTER
Ratings de Crédito de Emissor
Escala Nacional Brasil

brBBB-/Negativa/--

Posição de Negócios

Fraca

Capital e Rentabilidade

Adequada

Posição de Risco

Moderada

Funding

Abaixo da média

Liquidez

Adequada

Certos termos utilizados neste relatório, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa
visão sobre os fatores que são relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são
atribuídos em nossos critérios, por isso devem ser lidos em conjunto com tais critérios. Por favor, veja os
critérios de rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações.

Critérios e Artigos Relacionados
Critérios
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodologia de estrutura de capital ajustado pelo risco, 20 de julho de 2017
Tabelas de mapeamento das escalas nacionais e regionais da S&P Global Ratings, 14 de agosto
de 2017
Ratings de Crédito nas Escalas Nacionais e Regionais, 22 de setembro de 2014
Critério geral: Metodologia de rating de grupo, 19 de novembro de 2013
Métricas Quantitativas para a Avaliação de Bancos Globalmente: Metodologia e Premissas, 17
de julho de 2013
Bancos: Metodologia e Premissas de Rating, 9 de novembro de 2011
Metodologia e premissas para avaliação do risco da indústria bancária de um país, 9 de
novembro de 2011
Uso de CreditWatch e Perspectivas, 14 de setembro de 2009

Artigos
• Boletim: Ratings de 18 instituições financeiras e seguradoras brasileiras não afetados por
rebaixamento do rating soberano do Brasil, 12 de janeiro de 2018
• Ratings de várias entidades financeiras brasileiras revisados após ação nos ratings soberanos;
BICRA permanece no grupo ‘6’, 12 de janeiro de 2018
• Avaliação do Risco da Indústria Bancária (BICRA): Brasil, 22 de março de 2017
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•
•

Bancos brasileiros recorrem cada vez mais a renegociações de empréstimos para evitar perdas,
21 de fevereiro de 2017
Aumento dos créditos tributários prejudica a qualidade de capital dos bancos brasileiros, 25 de
abril de 2016

LISTA DE RATINGS
Ratings Reafirmados
BANCO INTER
Ratings de Crédito de Emissor
Escala Nacional Brasil

EMISSOR

brBBB-/Negativa/--

DATA DE ATRIBUIÇÃO DO
RATING INICIAL

DATA DA AÇÃO
ANTERIOR DE RATING

19 de fevereiro de 2010

16 de agosto de 2017

BANCO INTER
Ratings de Crédito de Emissor
Escala Nacional Brasil longo prazo
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS ADICIONAIS
Outros serviços fornecidos ao emissor
Não há outros serviços prestados a este emissor, clique aqui para mais informações.
Atributos e limitações do rating de crédito
A S&P Global Ratings utiliza informações em suas análises de crédito provenientes de fontes
consideradas confiáveis, incluindo aquelas fornecidas pelo emissor. A S&P Global Ratings não realiza
auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de verificação independente da informação
recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos de rating de crédito ou de
monitoramento dos ratings atribuídos. A S&P Global Ratings não verifica a completude e a precisão das
informações que recebe. A informação que nos é fornecida pode, de fato, conter imprecisões ou
omissões que possam ser relevantes para a análise de crédito de rating.
Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a S&P Global Ratings acredita que há
informação suficiente e de qualidade satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma opinião de rating de
crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou emissão pela S&P Global Ratings não
deve ser vista como uma garantia da precisão, completude ou tempestividade da (i) informação na qual a
S&P Global Ratings se baseou em conexão com o rating de crédito ou (ii) dos resultados que possam
ser obtidos por meio da utilização do rating de crédito ou de informações relacionadas.
Fontes de informação
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a S&P Global Ratings utiliza, de acordo com o tipo de
emissor/emissão, informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros, inclusive,
balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, informações financeiras trimestrais, informações
corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e projetadas recebidas
durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os relatórios de análises dos
aspectos econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade avaliada e/ou de sua matriz. Além
disso, utilizamos informações de domínio público, incluindo informações publicadas pelos reguladores de
valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e ou outros reguladores, bolsas de valores, e outras
fontes públicas, bem como de serviços de informações de mercado nacionais e internacionais.
Aviso de ratings ao emissor
O aviso da S&P Global Ratings para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na política
“Notificações ao Emissor (incluindo Apelações)”.
Frequência de revisão de atribuição de ratings
O monitoramento da S&P Global Ratings de seus ratings de crédito é abordado em:
•
•

Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de Crédito)
Política de Monitoramento

Conflitos de interesse potenciais da S&P Global Ratings
A S&P Global Ratings publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciais em “Conflitos de
Interesse — Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.
Faixa limite de 5%
A S&P Global Ratings Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures o nome das entidades
responsáveis por mais de 5% de suas receitas anuais.
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de informações que não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter a confidencialidade
de determinadas informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de cada processo analítico.
A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos títulos ou
dos devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas análises e ratings
públicos em seus sites na www.standardandpoors.com (gratuito), e www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por
assinatura), e pode distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros
redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em
www.standardandpoors.com/usratingsfees.
Austrália
Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o
Corporations Act 2001. Os ratings de crédito da Standard & Poor’s e pesquisas relacionadas não tem como objetivo e não podem
ser distribuídas a nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do
Corporations Act).
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