DATA DO RELATÓRIO: ABRIL DE 2017

INTERMEDIUM

S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O

ÍNDICE
RISKbank®

Razão Social: Banco Intermedium S/A
Endereço: Avenida do Contorno, 7.777 - 2º e 3º andar - Bairro de
Lourdes - Belo Horizonte - MG - CEP 30.110-051
Site: www.intermedium.com.br

ND

PORTE : PEQUENO

RANK GERAL

INDICADORES EM ALERTA

DEZ/16

SET/16

C

ND

41

Classificação de Risco

CNPJ: 00.416.968/0001-01
Características: Múltiplo (Com.; CFI; Imob.)

Fundamentos da Classificação de Risco

Início da Atividade: 2008

PRÉVIA

O Banco Intermedium vem investindo fortemente nos serviços digitais e em um
Origem do Controle: Privado
ano já apresentou um crescimento de 600% no número de clientes com a Conta
Banco Estrang. Associado:
Digital. Apesar do cenário recessivo dos últimos dois anos, o Intermedium vem
dando continuidade na expansão dos seus negócios, encerrando o 4T16 com uma
Segmento de Atuação: Varejo Massificado - Consignado
carteira de crédito ampliada de R$ 2,3 bilhões, crescimento de 10% nos últimos
Auditor: KPMG
doze meses. Destes, 89% estão classificados entre as faixas AA-B, sustentando a
boa qualidade da carteira, que é representada 52,5% por crédito imobiliário,
Disclosure :
seguida pelo consignado com 36,1% (sendo 50,3% destes INSS) e, em menor
escala, empresas com 11,4%. Fruto do aumento no saldo da PDD, principalmente
Dados Estruturais
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no segmento “middle”, devido ao cenário econômico adverso, o banco está
sendo mais conservador na concessão de crédito, além de exigir maiores
Unidades no País
Total de Funcionários
44
482
garantias. Vale comentar que o cartão de crédito consignado ganha relevo e já
Concentração RJ-SP
representava 12,9% do total de consignados no período. Por outro lado, em
2
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função do aumento das operações do crédito imobiliário, o descasamento de
Agências no Exterior
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0
38.900
prazos em ativos e passivos se mantém. Todavia, o banco procura administrar
esse “gap” com emissões de CRI e dos produtos LCI IPCA/IGPM com prazos
mais longos. No passivo destaca-se a evolução na diversificação do “mix “ de
ON
PN TOTAL captação, com as maiores emissões de LCI, 30,5% em 12 meses, chegando a
Participação Acionária (%)
representar 44,2% do total de captação do banco, com taxas inferiores, o que
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Família Menin
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ajudará a reduzir o custo da captação no médio prazo. Ademais, frisa-se a maior
pulverização na base de depositantes PF, muito por conta dos distribuidores e
14,7
25,5
Minoritários
35,9
contas digitais, o que aumentou seus CDBs em 59%. Conta ainda, em menor
proporção, com LCAs e utilizou, aproximadamente, 11% de seu limite
disponível em DPGE II. Contudo, registrou uma queda de 20% no lucro líquido
se comparado aos 12M15, efeito principalmente da elevação da taxa Selic e do
aumento da PDD. Por fim, manteremos a classificação de baixo risco do Banco,
baseados na boa qualidade e regularidade de seus indicadores, força do
controlador e estrutura capitalizada com que opera. Ressaltamos sua Basileia,
que encerrou o período em 18,5% (Tier I), com folga para alavancagem de 68%.
Para prazos maiores sua classificação fica limitada pela necessidade de melhorar
Principais Executivos
Cargo e Tempo de Banco
sua gestão de liquidez.
João Vitor N. Menin T. Souza

Diretor Presidente

12 anos

Marco Túlio Guimarães

Diretor Comercial

9 anos

Diretor Comercial PJ

14 anos

Sebastião Luíz da Silva
Alexandre Riccio de Oliveira
Luiz Carlos de Menezes

Principais Ligadas
Intermedium DTVM Ltda
Interfrontig Corretora de Seguros

Histórico

Iniciou as atividades em fev.95 como CFI, operando empréstimos à PF através de
CDC e consignado. Devido ao seu conhecimento e relacionamento com o
mercado local, apresenta concentração de clientes em MG. Em 2007, os acionistas
Diretor Exec. de Op. E Adm.
3 anos
decidiram pela transformação de Financeira em Banco Múltiplo, autorizado pelo
Diretor Comercial PF
ND
BC em fev.08. Vem mesclando suas atividades entre consignado, PJ e imobiliário.
Parte da estratégia da instituição é focar nas operações imobiliárias, que inclui
produtos de refinanciamento e financiamento para compra e venda de imóveis,
apoio à produção e antecipação dos recebíveis das construtoras. Além disso, o
Banco está expandindo sua atuação, diversificando produtos e fontes de receitas,
como : Conta Digital, Gestão de Recursos, Corretagem, e desde o 1S16 passou a
operar no Mercado de Câmbio. O produto Conta Digital cresceu bastante em
Pat.Líq.* Lucro Líq.* 2016, com o objetivo de oferecer um serviço 100% digital, chegando a 80 mil
%
correntistas.
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Grupo Associado
MRV Engenharia é uma empresa de construção civil, voltada para o segmento de
baixa renda no País. Em 2016, a construtora possuía um AT Consolidado em
torno R$ 11 Bilhões. A empresa vem se beneficiando da criação do ambiente
favorável para a aquisição da casa própria promovida pelo governo federal
através do programa Minha Casa, Minha Vida. Em termos operacionais, a MRV
mantém elevada margem, baixa alavancagem e liquidez adequada, fazendo com
que se destaque em seu nicho de negócio.
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