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Resumo
•

•
•

O Banco Intermedium S.A., banco de pequeno porte atuante no mercado brasileiro, enfrenta o desafio
de manter níveis elevados de capitalização com base na melhora em sua rentabilidade para sustentar o
crescimento das operações de crédito no médio prazo. Por outro lado, o banco alcançou expressivo
aumento de sua base de captação por meio de seus canais digitais nos últimos 12 meses.
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 de continuidade da tendência negativa no risco
econômico e no risco da indústria em nossa Avaliação do Risco da Indústria Bancária (Banking
Industry Country Risk Assessment ou BICRA) do Brasil e as pressões negativas sobre o capital do
banco.

Ação de Rating
São Paulo (S&P Global Ratings), 10 de fevereiro de 2017 – A S&P Global Ratings reafirmou hoje seu
rating de crédito de contraparte de longo prazo ‘brBBB-’ atribuído na Escala Nacional Brasil ao Banco
Intermedium S.A. (“Intermedium”). A perspectiva ainda é negativa.

Fundamentos
O rating do banco 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. Seu índice de capital
projetado ao redor de 10% para os próximos dois anos se baseia em uma crescente melhora na rentabilidade,
sustentando o crescimento das operações do banco no médio prazo. Por outro lado, esperamos que os
indicadores de qualidade de ativos continuem a piorar dados o contínuo aumento do desemprego e a fraca
atividade econômica no Brasil. O banco tem apresentado esforços positivos para mitigar o risco de taxa de
juros e o descasamento de prazos entre ativos e passivos, apesar de estes ainda serem um fator considerado em
nossa avaliação. Por fim, o rating do Intermedium também reflete sua base de captação de recursos (funding)
composta principalmente por dois instrumentos: Certificados de Depósito Bancário (CDB) e Letras de Crédito
Imobiliário (LCI), cuja pulverização de clientes tem aumentado significativamente por meio de distribuidores e
da conta digital, e uma posição de liquidez adequada que fornece colchão para saídas de recursos inesperadas
nos próximos 12 meses.
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 Intermedium reflete sua participação de mercado relativamente pequena em termos
de empréstimos no país apesar de sua boa diversificação de negócios. O Intermedium era a 82ª maior
instituição financeira do país em setembro de 2016 e, no mês de dezembro do mesmo ano, seu volume de
ativos somava aproximadamente R$ 3,2 bilhões e o de empréstimos cerca de R$ 2,4 bilhões. Além disso, a
participação do banco no total de ativos do sistema financeiro nacional era inferior a 1%. Por outro lado, o
aumento expressivo em seu número de clientes e as contas abertas por meio da conta digital geraram um
incremento relevante da base de investidores de varejo para o banco. O uso da plataforma digital é um dos
pilares do modelo de negócios do banco e esperamos uma melhora gradual de sua eficiência operacional nos
próximos dois anos. A carteira de crédito imobiliário segue ganhando relevância na composição do seu
portfólio de crédito. Ao final de 2016, ela representava 53% do total da carteira do Intermedium e esperamos
que atinja a marca de 60% ao final de 2018. O restante da carteira é composto principalmente por crédito
consignado (36%) e crédito a pequenas e médias empresas (11%). Além disso, o desafio do banco continua
sendo o desenvolvimento de produtos geradores de receitas vindas de tarifas e serviços. Hoje o Intermedium
disponibiliza serviços como seguros, câmbio e produtos de investimento, mas a relevância deles para sua base
de receitas ainda é modesta.
Nossa projeção para o índice de capital ajustado pelo risco (RAC, em inglês) do Intermedium está levemente
abaixo de 10% para os próximos dois anos. No entanto, estamos mantendo a forte posição de capital do banco
com base em sua alta qualidade de capital e na crescente melhora em sua geração de receitas nos últimos anos.
Esperamos uma lucratividade maior para os próximos anos à medida que as taxas de juros se reduzam,
beneficiando a rentabilidade da carteira de crédito imobiliário (indexada ao IGP-M) e de crédito consignado
(pré-fixada) dado um menor custo de funding. Por outro lado, esperamos que a deterioração na qualidade da
carteira de crédito persista dados o contínuo aumento do desemprego e a fraca atividade econômica no Brasil.
Baseamos nossas projeções nas seguintes premissas:

•
•
•
•
•
•

Contração do PIB brasileiro de 3,3% em 2016, crescimento de 0,9% em 2017 e 2% em 2018;
Redução da taxa de juros de referência (SELIC) para 11% em 2017 e 10% em 2018, enquanto a nossa
expectativa de inflação está em 4,5% para 2017 e 4,2% para 2018;
Carteira de crédito ainda impulsionada pela expansão do crédito imobiliário, que deve crescer em
torno de 20%-25% 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 crescentes, dadas as condições econômicas do país, porém
controláveis com os empréstimos problemáticos (NPLs) em torno de 6%-7%; e
Dividendos em torno de 60%, com recapitalização de aproximadamente 60% desses recursos seguindo
o mesmo padrão histórico do banco.

A inadimplência do Intermedium atingiu 4,8% em dezembro 2016 contra 3,3% para o mesmo período em
2015, 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 3,7% ao final de 2016, apesar de os indicadores do banco
estarem em linha com seus pares. Por outro lado, suas baixas para prejuízo seguem relativamente baixas
quando comparadas às do mercado, atingindo 1,5% em 2016 contra 1,2% em 2015. 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 12%-16% para os
próximos dois anos que também dependerá de uma retomada econômica do país. Na nossa visão, o
Intermedium tem provado boa expertise na administração da carteira de crédito imobiliário, com o
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 41% e alta pulverização da carteira
por cliente. Acreditamos que o apetite do banco por crescimento acima do ritmo médio do mercado
imobiliário, mesmo partindo de uma base menor, seja um risco e é um fator considerado nessa avaliação. O
banco tem dedicado esforços para a melhora do descasamento entre ativos e passivos em termos de prazo e
indexação das carteiras. Vemos esses riscos sendo gradualmente mitigados, porém ainda é um fator
considerado em nossa avaliação.
O funding do Intermedium é proveniente principalmente de depósitos a prazo (49%) e LCIs (44%) com boa
penetração em investidores de varejo por meio de distribuidores e correntistas, que representam
aproximadamente 78% da base de captação. Em nossa visão, a pulverização da base de captação do
Intermedium e o maior alongamento do passivo devem seguir se fortificando à medida 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, as quais
correspondiam a 14% do funding em dezembro 2016. Esse foco deve corroborar gradualmente para um melhor
casamento com seus ativos. O índice de funding estável do banco ficou próximo de 126% em dezembro 2016,
com uma média de 111% nos últimos três anos.
Ao final de 2016, o Intermedium 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 dezembro de 2016. 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 atingiu 45% em dezembro de 2016 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 Intermedium para os próximos 12 meses reflete nossa visão de continuidade da
tendência negativa no risco econômico e no risco da indústria em nosso BICRA do Brasil. Vemos que as
finanças do banco poderiam se deteriorar como resultado de pressões do sistema bancário doméstico em meio
ao aperto fiscal, baixa atividade econômica e aumento do desemprego no país.
Cenário de rebaixamento
Revisaremos negativamente o rating do banco nos próximos 12 meses se houver nova concretização da
perspectiva negativa do BICRA devido ao potencial rebaixamento da âncora para os bancos brasileiros de
‘bb+’ para ‘bb’ e a ponderadores de capital mais elevados. A projeção média para o índice de RAC do
Intermedium está atualmente levemente abaixo de 10%, pressionando, portanto, nossa visão forte do capital e
rentabilidade do banco. Um crescimento maior do que o esperado, ou uma rentabilidade aquém da considerada
em nossas projeções, ou um rebaixamento dos ratings do Brasil poderão ter impactos negativos adicionais no
RAC, o que poderá nos levar a revisar a posição de capital do banco para adequada.
Cenário de elevação
Por outro lado, alteraremos a perspectiva do rating para estável se a mesma revisão for feita para os riscos
sistêmicos do sistema financeiro brasileiro.

Tabela de Classificação de Ratings
Banco Intermedium S.A.
Ratings de Crédito de Emissor
Escala Nacional Brasil
Âncora

brBBB-/Negativa/-bb+

Classificação de risco econômico do
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Classificação de risco da indústria do
BICRA

5

Posição de Negócios
Capital e Rentabilidade
Posição de Risco
Funding e Liquidez

Fraca
Forte
Moderada
Abaixo da media e Adequado

Suporte
Suporte GRE

0

Suporte de Grupo

0

Suporte do Governo Soberano

0

Fatores Adicionais

0

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.
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Para atribuição e monitoramento de seus ratings a S&P Global Ratings utiliza, de acordo com o tipo de
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•
•

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
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— Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.
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