Fitch Afirma Ratings Nacionais do Banco Intermedium S.A.; Perspectiva Estável
Fitch Ratings – Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2015: A Fitch Ratings afirmou, hoje, os seguintes
ratings do Banco Intermedium S.A. (Intermedium):
-- Rating Nacional de Longo Prazo ‘BBB(bra)’ (BBB(bra)), Perspectiva Estável;
-- Rating Nacional de Curto Prazo ‘F3 (bra)’.
PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DOS RATINGS
A afirmação dos ratings do Intermedium reflete o pequeno porte da instituição, sua franquia ainda em
desenvolvimento, a confortável capitalização, a adequada liquidez e a satisfatória qualidade de ativos
do banco. Por outro lado, os ratings também consideram os desafios enfrentados pelo banco, devido à
captação ainda pouco diversificada e aos desafios relativos ao casamento de ativos e passivos, tendo
em vista a estratégia do banco de expandir a carteira de crédito imobiliário.
Desde que recebeu autorização para operar como banco comercial, em 2008, o Intermedium tem
desenvolvido uma estratégia de forte expansão de suas atividades apesar da piora do ambiente
operacional. De 2008 a 2014, a carteira de crédito cresceu, em média, 47% ao ano. Nos últimos anos, o
principal foco do banco tem sido o incremento da carteira imobiliária (45% da carteira de crédito em
setembro de 2015), representada por seus dois principais produtos (financiamento e home equity), bem
como a continuidade do desenvolvimento das carteiras de crédito consignado (40%) e de pequenas e
médias empresas (PMEs, 15%). A Fitch ressalta que o rápido crescimento de crédito nos últimos anos,
apesar de partir de uma base pequena, será testado em um ambiente operacional mais desafiador no país.
A qualidade de ativos do banco tem se beneficiado do crescimento da carteira imobiliária, que,
historicamente, apresenta índices de perda menores, embora os indicadores também se beneficiem do
alto crescimento recente da carteira. Durante 2015, os créditos em ‘D-H’ apresentaram pequena
deterioração: aumentaram de 4,7% em 2014 para 5% em setembro 2015, influenciados principalmente
pela deterioração da qualidade da carteira de PMEs, cujo tíquete médio é maior que o de outras
carteiras do banco, sendo também a mais sensível a piora do cenário macroeconômico. Apesar dos
padrões de subscrição do banco serem conservadores no segmento imobiliário, a Fitch acredita que o
recente e esperado aumento nas taxas de desemprego e a volatilidade no mercado imobiliário brasileiro
podem pressionar o crédito deste segmento.
Por conta da expansão dos negócios, a rentabilidade do banco vem se elevando nos últimos anos. Em
setembro de 2015, o retorno operacional médio sobre ativos (ROAA) era de adequado 1,8%, contra
1,7% em 2014 e 1,45% em 2013, em linha com seus pares diretos. O índice de eficiência (custos fixos
/ receita bruta) apresentou melhora semelhante, passando de 70,4% em 2013 para 55,1% em setembro
de 2015, alinhado à expansão das operações do banco. A Fitch acredita que a continuidade de um
crescimento saudável das operações, acompanhado da manutenção dos atuais índices de
inadimplência, liquidez e capitalização, possibilitará ao Intermedium alcançar maior estabilidade em
seus indicadores de rentabilidade e de eficiência nos próximos anos.
Alinhado à sua estratégia de enfoque na expansão do crédito imobiliário, o Intermedium tem buscado
expandir, diversificar e alongar a base de captação, principalmente via emissão de Letras de Crédito
Imobiliárias (LCIs), caracterizadas por um custo menor aliado a uma maturidade de mais longo prazo.
Em setembro de 2015, as LCIs correspondiam a 43,9% da captação total do banco (35% e 23% em
2014 e 2013, respectivamente). Durante 2015, o Intermedium expandiu sua base de depósitos a prazo
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(CDBs), principalmente via parcerias com corretoras. O principal efeito foi a maior diversificação da
base de clientes e a menor necessidade de utilização de linhas de captação com custo mais elevado.
Por conta do incremento das captações de LCIs e CDBs, o banco tem diminuído a utilização de seus
limites de depósito a prazo com garantias especiais (DPGE I). Em setembro de 2015, o saldo era de
aproximadamente BRL191,1 milhões, contra BRL242 milhões em 2014. O Intermedium planeja
utilizar parte de seu limite de DPGE II, próximo a BRL663 milhões, em setembro 2015, para
complementar sua base de captação, principalmente na substituição de sua captação de DPGE I.
O Intermedium mantém confortável posição de capital e baixa alavancagem como uma das bases de
sua estratégia de crescimento. O plano de expansão da carteira imobiliária, implementado desde 2012,
foi precedido por uma injeção de capital de BRL100 milhões realizada em 2011. Em setembro de
2015, o índice núcleo de capital Fitch (FCC) era de confortáveis 19,7%, de 21,9% e de 21,1% em 2014
e 2013, respectivamente.
Em termos de liquidez, o banco também adota uma estratégia conservadora. A carteira de ativos
líquidos é composta, principalmente, por instrumentos de baixo risco, como operações
compromissadas e títulos públicos. Em setembro de 2015, os ativos líquidos representavam 14,9% dos
ativos totais e 32,9% das captações com vencimento em até um ano, contra 13% e 29% em 2014.
Por ter uma estratégia pautada pela expansão das operações de crédito imobiliário, um dos principais
desafios do banco consiste em administrar de forma eficaz o descasamento de taxas e, principalmente,
o de prazos entre suas carteiras de crédito e captação. Em setembro 2015, o prazo médio da carteira de
crédito do banco era de 75 meses, ante 61 meses em 2014, enquanto o duration da captação era de 17
meses e 15,5 meses em 2014. O duration da carteira de crédito é muito mais baixo (24 meses), devido
ao alto nível de pré-pagamentos, o que, associado à confortável liquidez do banco, mitiga, até certo
ponto, o risco de descasamento.
SENSIBILIDADES DOS RATINGS
Ação de Rating Positiva: Os ratings do Intermedium poderão ser elevados em caso de manutenção do
consistente desempenho operacional (resultado operacional/média de ativos acima de 1,5%),
acompanhada por uma bem-sucedida implantação dos planos de crescimento e de diversificação de
negócios, continuidade do esforço para diversificar as fontes de captação – com a devida
administração de descasamentos de prazos – e a manutenção dos atuais indicadores de qualidade de
ativos, de capitalização e de liquidez.
Ação de Rating Negativa: Uma piora nos resultados operacionais; a acentuada deterioração na
qualidade de crédito; e/ou o enfraquecimento da capitalização (índice FCC inferior a 14%) podem
levar ao rebaixamento dos ratings.
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A presente publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de atendimento ao
artigo 16 da Instrução CVM nº 521/12.
As informações utilizadas na análise desta emissão são provenientes do Intermedium.
A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras até a data-base de 30 de Setembro de 2015.
Histórico dos Ratings:
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 7 de julho de 2014.
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela última vez: 1 de julho de 2015.
A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas.
Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
Informações adicionais disponíveis em ‘www.fitchratings.com’ ou ‘www.fitchratings.com.br’.
Os ratings acima foram solicitados pelo, ou em nome do, emissor, e, portanto, a Fitch foi compensada
pela avaliação dos ratings.
Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
Metodologia Global de Instituições Financeiras, 20 de março de 2015
Metodologia de Ratings Nacionais, 30 de outubro de 2013.
TODOS OS RATINGS DE CRÉDITO DA FITCH ESTÃO SUJEITOS A ALGUMAS LIMITAÇÕES
E TERMOS DE RESPONSABILIDADE. POR FAVOR, VEJA NO LINK A SEGUIR AS
LIMITAÇÕES
E
OS
TERMOS
DE
RESPONSABILIDADE:
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADICIONALMENTE, AS
DEFINIÇÕES E TERMOS DE USO DOS RATINGS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE
WWW.FITCHRATINGS.COM, ASSIM COMO A LISTA DE RATINGS PÚBLICOS, CRITÉRIOS
E METODOLOGIAS. O CÓDIGO DE CONDUTA DA FITCH; A POLÍTICA DE
CONFIDENCIALIDADE E CONFLITOS DE INTERESSE; A POLÍTICA DE SEGURANÇA DE
INFORMAÇÃO (FIREWALL), COMPLIANCE E OUTRAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
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RELEVANTES TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS NESTE SITE, NA SEÇÃO "CÓDIGO DE
CONDUTA".
A Fitch Ratings Brasil Ltda. e a Fitch Ratings Ltd. tiveram todo o cuidado na preparação deste
documento. Nossas informações foram obtidas de fontes que consideramos fidedignas, mas sua
exatidão e seu grau de integralidade não estão garantidos. A Fitch Ratings Brasil Ltda. e a Fitch
Ratings Ltd. não se responsabilizam por quaisquer perdas ou prejuízos que possam advir de
informações equivocadas. Nenhuma das informações deste relatório pode ser copiada ou reproduzida,
arquivada ou divulgada, no todo ou em partes, em qualquer formato, por qualquer razão, ou por
qualquer pessoa, sem a autorização por escrito da Fitch Ratings Brasil Ltda. Nossos relatórios e ratings
constituem opiniões e não recomendações de compra ou venda. Reprodução Proibida.
Ao atribuir e manter ratings, a Fitch se baseia em informações fatuais recebidas de emissores e
underwriters e de outras fontes que a agência considere confiáveis. A Fitch realiza uma investigação
adequada apoiada em informações fatuais disponíveis, de acordo com suas metodologias de rating, e
obtém uma verificação também adequada destas informações de outras fontes independentes, à medida
que estas estejam disponíveis com certa segurança e em determinadas jurisdições. A forma como a
Fitch conduz a análise dos fatos e o escopo da verificação obtido de terceiros variará, dependendo da
natureza dos títulos e valores mobiliários analisados e do seu emissor; das exigências e práticas na
jurisdição em que o título analisado é oferecido e vendido e/ou o emissor esteja localizado; da
disponibilidade e natureza das informações públicas relevantes; do acesso à administração do emissor
e seus consultores; da disponibilidade de verificações de terceiros já existentes, como relatórios de
auditoria, cartas de procedimentos acordadas, avaliações, relatórios atuariais, relatórios de engenharia,
pareceres legais e outros relatórios fornecidos por terceiros; da disponibilidade de verificação por parte
de terceiros independentes e competentes com respeito àqueles títulos e valores mobiliários em
particular, ou na jurisdição do emissor, particularmente, e de outros fatores.
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