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Principais Fatores de Crédito
Pontos Fortes
•

•

Substancial melhora da rentabilidade
nos últimos anos devido ao
desempenho demonstrado pelo
segmento de crédito imobiliário, que
trouxe estabilidade às receitas do
banco;
Apesar do cenário econômico, os
indicadores de qualidade dos ativos
permanecem bons quando comparados
aos dos pares.
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Pontos Fracos
•
•
•

Escala pequena e participação de mercado
modesta no Sistema Financeiro Brasileiro;
Concentração geográfica na região Sudeste do
Brasil;
Apesar do crescimento das exposições acima do
ritmo do mercado, elas ocorrem nas áreas de
conhecimento do banco;
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Perspectiva: Estável
A perspectiva negativa reflete a tendência negativa da nossa Avaliação do Risco da Indústria Bancária
(Banking Industry Country Risk Assessment ou BICRA) do Brasil, que continua a pressionar tanto a âncora
quanto a posição de capital do Intermedium.
Cenário de rebaixamento
Revisaríamos negativamente o rating do banco se houvesse nova concretização da perspectiva negativa do
BICRA. Adicionalmente, a projeção média para o índice de capital ajustado (RAC, em inglês) do Intermedium
está atualmente em torno de 10%, pressionando, portanto, sua classificação “forte” de capital e rentabilidade.
Um crescimento maior do que o esperado ou impactos negativos adicionais no capital devido a deteriorações
sistêmicas também poderiam reduzir a posição de capital para “adequada”.
Cenário de elevação
Revisaríamos a perspectiva do banco para “estável” caso a mesma revisão fosse feita para os riscos sistêmicos
do sistema financeiro brasileiro.

Fundamentos
O rating ‘brBBB-’ do Banco Intermedium S.A. (“Intermedium”) se baseia em sua posição de negócios “fraca” por
seu pequeno porte e modesta participação no mercado. O rating também reflete a avaliação “forte” de seu capital e
rentabilidade, sustentada pela boa qualidade do capital e pela significativa melhora de sua capacidade de geração
de lucros nos últimos anos, assim como pelas perspectivas favoráveis quanto a receitas e diversificação. Além
disso, o rating deriva da posição de risco agora “moderada” do banco, do seu perfil de captação de recursos
(funding) “abaixo da média” e da sua liquidez “adequada”, conforme definição desses termos em nossos critérios.
Âncora: ‘bb+’ para bancos que operam no Brasil
De acordo com o nosso critério de bancos, utilizamos as classificações de risco econômico e de risco da indústria
bancária do BICRA do Brasil 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 um banco comercial que opera somente no país foi alterada de
‘bbb-’ para ‘bb+’, com base na nova avaliação ‘7’ de risco econômico (anteriormente ‘6’) e ‘5’ de risco da indústria
bancária brasileira.
O risco econômico do Brasil reflete seus baixos níveis de Produto Interno Bruto (PIB) per capita e os desafios
políticos e econômicos do país, os quais permanecem consideráveis. Esperamos um processo de ajuste mais
prolongado no Brasil – com um ritmo mais lento de correção na política fiscal e também outro ano de profunda
contração econômica. Conforme prevíamos, os bancos domésticos passam agora por uma fase de correção, e tanto
as originações de crédito quanto os preços dos imóveis estão caindo em termos reais. Neste momento, esperamos
que essa fase de correção possa ter um alto impacto nas entidades financeiras, prejudicando a qualidade de crédito
dos bancos brasileiros como resultado da recessão econômica ainda forte em 2016. Em nossa visão, os riscos de
crédito na economia aumentaram. Acreditamos que as desafiadoras condições econômicas do Brasil, o aumento da
inflação, as taxas de juros mais altas e as condições de crédito mais apertadas enfraquecerão o setor corporativo, o
que se refletiria na elevação dos empréstimos problemáticos e das perdas de crédito. Além disso, esperamos que
essas condições coloquem uma carga maior sobre o já alto endividamento das famílias brasileiras, à medida que
cresce o desemprego. Além disso, continuamos acreditando que os bancos de pequeno e médio porte, que se
concentram em empréstimos para pequenas e médias empresas e têm maior exposição aos setores cíclicos,
sofrerão perdas de crédito significativas, o que poderia levar a uma revisão para baixo de nossas avaliações de
capital e rentabilidade e da posição de risco desses bancos. Por outro lado, embora atualmente não esperemos a
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falência de grandes bancos, acreditamos que os resultados finais (bottom-line) deles se deteriorarão nos próximos 18
meses.
Nossa avaliação do risco da indústria para o Brasil reflete a forte presença dos bancos públicos no sistema, o que
tem causado grandes distorções nos últimos anos, enfraquecendo as dinâmicas competitivas. No entanto, a pressão
sobre as margens dos bancos tem diminuído nos últimos meses, visto que as taxas de referência aumentaram
significantemente. A regulação financeira doméstica vem melhorando graças à sua extensa cobertura e ao
alinhamento com os padrões internacionais. O sistema bancário brasileiro também tem um mix de captação de
recursos (funding) adequado, com uma base de depósitos de clientes estável e acesso satisfatório ao mercado de
capitais local e internacional. A dependência dos bancos de funding externo também é relativamente baixa –
equivalente a 9,2% dos passivos totais do sistema nos últimos dois anos.
Tabela 1 - Dados Principais – Banco Intermedium S.A.
-- Exercício Findo em 31 de Dezembro de -Valor em Reais (R$)
2015
2014
2013
2012
2011
Ativos ajustados
2,528
1,859
1,463
1,304
1,072
Empréstimos a clientes (bruto)
2,145
1,522
1,147
982
717
Patrimônio líquido ajustado
329
298
285
273
262
Receitas operacionais
233
174
154
142
103
Despesas não relacionadas à intermediação financeira
138
102
84
71
66
Lucro líquido
33
24
19
18
13
Posição de negócios: estratégia focada na expansão do crédito imobiliário
Avaliamos a posição de negócios do Intermedium como “fraca”. O Intermedium é um banco de pequeno porte
atuante no mercado brasileiro, concentrado na região Sudeste do país, especialmente em Minas Gerais, com foco
no financiamento a pequenas e médias empresas (SMEs, em inglês), empréstimos com desconto em folha de
pagamentos (consignados) e financiamento imobiliário. O Intermedium era a 92ª maior instituição financeira do
país em setembro de 2015 e, no mês de dezembro do mesmo ano, seu volume de ativos somava aproximadamente
R$ 2,5 bilhões e o de empréstimos por volta de R$ 2,1 bilhões, e sua participação no total de ativos do sistema
financeiro nacional era inferior a 1%. O crescimento da carteira imobiliária tem possibilitado maior estabilidade de
receitas no longo prazo, mas também reflete um desafio na perspectiva do funding, principalmente no que se refere
aos descasamentos de prazos entre os ativos e passivos do banco. O segmento de SMEs responde por 13% da
carteira total do banco, consignados por 41% e financiamento imobiliário por 46%, sendo que a participação das
SMEs tem se reduzido ano a ano em decorrência do crescimento do crédito imobiliário, do menor apetite do banco
por concessão de financiamentos a pequenas empresas e do maior risco dessa carteira com a piora nas condições
econômicas do país. O crédito imobiliário é composto principalmente por dois produtos: home equity e compra e
venda. Vale notar que o banco também instituiu uma corretora de seguros e uma distribuidora de valores e títulos
mobiliários para elevar as receitas vindas de tarifas e da prestação de serviços por meio de produtos que não
requerem alocação de capital por parte do Intermedium, mesmo que os resultados do banco ainda permaneçam
concentrados em sua margem de intermediação financeira.
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Tabela 2 - Posição de Negócios – Banco Intermedium S.A.
-- Exercício Findo em 31 de Dezembro de -Valores em Reais (R$)
2015
2014
2013
2012
2011
Participação de mercado do crédito no país de
domicílio
N/A*
0.05
0.04
0.04
N/A
Participação de mercado de depósitos no país de
domicílio
N/A
0.04
0.03
0.03
N/A
Retorno sobre patrimônio líquido
10.09
7.47
6.09
6.06
5.82
*N/A (Não Aplicável)
Capital e rentabilidade: bons indicadores sugerem resultados positivos e maior lucratividade
A avaliação “forte” de capital e rentabilidade do Intermedium reflete nossa perspectiva de que o índice RAC do
banco deve estar em torno de 10% para os próximos dois anos, além de sua boa qualidade de capital e
rentabilidade, enquanto sua capacidade de geração de receitas ampliou-se nos últimos anos. Esperamos uma
lucratividade maior à medida que a carteira imobiliária se torna mais representativa no portfólio do banco, apesar
de ainda limitada pelo fraco desempenho de seus empréstimos para pequenas e médias empresas. Baseamos
nossas projeções nas seguintes premissas:
•
•
•
•
•

Crescimento do PIB de -3% em 2016 e 1% em 2017;
Carteira de crédito ainda impulsionada pela expansão do crédito imobiliário, que deve crescer em torno de
25%-30% para os próximos dois anos;
Rentabilidade crescente atingindo um retorno sobre patrimônio (ROE) entre 12%-15% nos próximos dois
anos;
Inadimplência e gastos com provisão crescentes, dadas as condições econômicas do país, porém
controlável com empréstimos problemáticos (NPLs) em torno de 4,0%-4,5%; e
Dividendos em torno de 60%, com recapitalização de aproximadamente 60% desses recursos seguindo o
mesmo padrão histórico do banco.

O índice de Basiléia do Intermedium foi de 23% e 20,1% nos meses de dezembro de 2014 e 2015, respectivamente,
confortavelmente superiores ao mínimo regulatório de 11% exigido pelo Banco Central. A estratégia do banco de
expansão da carteira de crédito imobiliário contribuirá para manter altos níveis de capitalização.
Tabela 3 - Capital e Rentabilidade – Banco Intermedium S.A.
-- Exercício Findo em 31 de Dezembro de -Valores em Reais (R$)
2015
2014
2013
2012
2011
Índice de capital Nível I
20.08
22.97
22.25
22.75
30.95
Patrimônio ajustado/Capital ajustado total
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Resultado de intermediação financeira/Receitas
operacionais
86.39
80.23
82.62
80.38
82.87
Receita de prestação de serviços/Receitas
operacionais
5.67
6.11
5.28
3.25
4.73
Despesas não relacionadas à intermediação
financeira/Receitas operacionais
59.24
58.41
54.70
49.74
63.64
Receita operacional antes de provisão/Média dos
ativos
4.33
4.35
5.05
6.00
4.10
Lucro líquido/Média dos ativos administrados
1.48
1.44
1.30
1.36
1.20

WWW.STANDARDANDPOORS.COM.BR

5

Posição de risco: alterada de “fraca para “moderada”, tendo-se em vista a consistência da qualidade
de ativos do banco nos últimos anos
A posição de risco do Intermedium foi alterada de “fraca” para “moderada” em nossa última avaliação do banco.
Em nossa visão, desde 2012, ano em que começou a nova estratégia do banco com foco na concessão de crédito
imobiliário, seus padrões de concessão de crédito e controle de riscos melhoraram significativamente, o que
contribuiu para a estabilidade dos indicadores de qualidade dos ativos e a boa performance da carteira de crédito
desde então. 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) e alta pulverização da carteira por cliente, apesar do rápido
crescimento nos últimos anos. 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 índice de inadimplência ficou em 3,3% em 2015, vindo de um patamar de 2,4% e 3,3%, em 2014 e 2013,
respectivamente. As baixas para prejuízo, por sua vez, ficaram em 4,2%, 2,5% e 1,2% em 2013, 2014 e 2015,
respectivamente, enquanto o banco manteve no último ano um índice de cobertura de 109%. 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.
Tabela 4 - Posição de Risco – Banco Intermedium S.A.
-- Exercício Findo em 31 de
Dezembro de -201
201
Valores em Reais (R&)
2015
2014
2013
2
1
37.0
27.3
Crescimento dos empréstimos a clientes
40.96 32.64 16.83
1
2
Ativos administrados totais/Patrimônio líquido ajustado (x)
7.71
6.30
5.25
5.08
4.66
Novas provisões para créditos de liquidação duvidosa/Média de
empréstimos a clientes
3.17
3.30
4.74
6.15
4.20
Créditos baixados contra provisão líquidos de recuperação/Média de
empréstimos a clientes
1.18
2.52
4.19
0.86
0.47
Empréstimos problemáticos brutos/Empréstimos a clientes + outros
imóveis próprios
3.27
2.40
3.34
6.09
3.24
Reservas para créditos de liquidação duvidosa/Créditos em atraso
109.0 138.4 111.2
84.1
95.5
brutos
7
9
8
4
8
Funding e liquidez: perfil de funding ainda concentrado e nível adequado de liquidez
Vemos o funding do Intermedium como “abaixo da média” e sua liquidez como “adequada”. Em nossa opinião, o
banco tem feito esforços para diversificar sua base de captação e reduzir sua dependência de recursos do acionista.
A emissão de Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) tem contribuído para a redução do custo de funding em termos
relativos e maior alongamento do passivo do banco. Vemos positivamente a evolução das emissões de LCIs
indexadas pela inflação, refletindo um melhor casamento com o ativo do banco. O índice de funding estável do
banco ficou próximo de 107% em dezembro 2015, em linha com os dois últimos anos. O índice de amplos ativos
líquidos em relação ao funding de atacado de curto prazo tem se mantido em níveis “adequados”, 4,77x em 2015,
sendo que o percentual de depósitos a prazo com liquidez diária atingiu patamares relativamente baixos, em torno
de 34%.
A liquidez do banco não é impactada em nossa análise por uma possível ativação das cláusulas de cross default de
dívidas com o BNDES. Consideramos que o grupo econômico do Intermedium seja composto pelo banco e por
suas subsidiárias “Interfronting Corretora de Seguros” e “Intermedium DTVM”, as quais são avaliadas de forma
consolidada no balanço do banco. Os acionistas do Intermedium são compostos apenas por pessoas físicas. Nesse
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sentido, não esperamos nenhum impacto nos ratings do Intermedium, uma vez que o banco e suas subsidiárias não
possuem exposição de passivos ao BNDES.
Tabela 5 - Funding e Liquidez – Banco Intermedium S.A.
Depósitos de clientes/Base de funding
94.24
87.64
84.58
Empréstimos a clientes (líquidos)/Depósitos de
clientes
105.10
116.27
119.12
Índice de captação de longo prazo
97.11
92.49
92.45
Índice de funding estável
106.95
99.95
102.16
Funding de atacado de curto prazo/Base de funding
3.35
9.09
9.52
Ativos líquidos amplos/Funding de atacado de curto
prazo (x)
4.77
1.85
2.05
Ativos líquidos amplos (líquidos)/Depósitos de
clientes de curto prazo
26.55
16.65
24.83
Funding de atacado de curto prazo/Funding de
atacado total
58.11
73.55
61.71

85.01

99.13

119.49
93.15
102.22
8.89

112.07
99.39
107.12
0.87

2.74

47.25

35.46

130.47

59.30

99.34

Suporte externo:
A avaliação “baixa” de probabilidade de suporte do governo no futuro baseia-se nas classificações do Intermedium
como sendo de “baixa” importância sistêmica e seu papel de suporte (supportive) no que se refere à tendência do
governo em auxiliar bancos comerciais do setor privado. Apesar de ser difícil prever a atitude do governo no caso
de uma crise, a classificação de baixa importância sistêmica reflete a ausência de um incentivo óbvio para que o
governo intervenha para impedir a falência de um banco desse tipo, dado que seu impacto no sistema financeiro e
na economia seria mínimo. O Intermedium tem pequena presença no setor de varejo e importância irrelevante no
sistema nacional de pagamentos. Não esperamos que sua falência provoque uma perda de confiança no sistema
financeiro.
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