Fitch Afirma Rating Nacional ‘BBB(bra)’ do Agibank; Perspectiva Estável
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Fitch Ratings – Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2018: A Fitch Ratings afirmou, hoje, os seguintes ratings
nacionais do Banco Agibank S.A. (Agibank):
-- Rating Nacional de Longo Prazo ‘BBB(bra)’, Perspectiva Estável;
-- Rating Nacional de Curto Prazo ‘F3(bra)’.
Embora tenham sido atribuídos recentemente, em 18 de setembro de 2018, os ratings do Agibank foram revisados
e afirmados dentro de uma revisão de pares, para que a data de revisão seja idêntica à de outras instituições com
porte e atuação semelhantes, cujos ratings também foram revisados hoje.
PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DOS RATINGS
Os ratings nacionais do Agibank consideram o conhecimento e os riscos associados ao seu principal nicho de
negócio. O banco atua principalmente em empréstimos para funcionários de diferentes entes públicos e
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, inclusive para clientes com restrições de
crédito e para os que já tenham atingido o limite máximo de desconto em folha de pagamento no consignado,
segmento menos visado pela concorrência. O Agibank conta com um número significativo de pontos de
atendimento e tem empreendido esforços em sua estratégia digital, com foco na agilidade e na competitividade. Seu
modelo de negócios se concentra em poucos produtos e, consequentemente, as receitas ainda são pouco
diversificadas, embora tenham se mostrado estáveis e com rentabilidade crescente.
Os ratings do Agibank também refletem seu pequeno porte e a franquia ainda em desenvolvimento, que o deixam
mais exposto às volatilidades macroeconômicas frente a instituições de maior porte. As classificações consideram,
ainda, seu elevado apetite por risco em segmentos que apresentam altos índices de inadimplência, também
derivados do rápido crescimento de sua carteira de crédito (nos últimos anos, o banco apresentou crescimento bem
acima da média do mercado e de bancos de porte semelhante). A Fitch também ressalta o alto risco operacional do
processo de crédito do banco e a dependência da manutenção de controles que permitam a formalização legal no
processo de cobrança de seu principal produto.
O modelo de negócio do Agibank tem permanecido estável. Apesar do período relativamente curto como banco – a
partir da aquisição do Banco Gerador (Gerador), em 2016 —, o grupo opera no mercado brasileiro desde 1999,
quando iniciou suas atividades como correspondente bancário na região Sul do país.
A inadimplência do Agibank tem sido alta, uma vez que os créditos em atraso acima de noventa dias estavam
próximos a 26,1% da carteira em junho de 2018. A Fitch acredita que, apesar de elevada, a inadimplência está
relacionada ao modelo de negócios do banco, que tem apresentado índices maiores de créditos duvidosos. A
agência considera, ainda, a boa capacidade do Agibank em avaliar e precificar, de forma eficaz, os riscos
relacionados ao seu modelo de negócios, além de sua boa capacidade de administrar riscos e realizar ajustes. O
Agibank apresentou forte crescimento em suas operações (crescimento anual médio próximo a 56% entre 2011 e
2017). No primeiro semestre de 2018, o banco apresentou aumento de 45% em sua carteira de crédito em relação
ao final de 2017.
A rentabilidade do Agibank tem sido elevada e muito acima da de seus pares. O indicador resultado
operacional/ativos ponderados pelo risco foi de 15,8% em junho de 2018 e de 16%, em média, entre 2014 e 2017,
apesar do aumento das despesas administrativas e de provisionamento para créditos, oriundas da forte expansão
das operações e do desenvolvimento de seu banco digital, no primeiro semestre de 2018,
O Agibank possui confortável posição de capital, apesar do forte crescimento observado nos últimos anos. Na
opinião da Fitch, a alta geração interna de capital, aliada a um adequado volume de distribuição de dividendos, tem
sido capaz de absorver o rápido crescimento das operações, especialmente nos últimos cinco anos. Em junho de

2018, o índice Núcleo de Capital Fitch (Fitch Core Capital – FCC) era de confortáveis 17,9%. A Fitch considera a
manutenção dos índices de capitalização do Agibank, por meio de uma geração de capital contínua e do adequado
volume de distribuição de dividendos, fundamental para o sucesso de sua estratégia de crescimento de longo
prazo.
A estrutura de captação do Agibank continua sendo seu ponto mais fraco, de acordo com a análise da Fitch. Apesar
dos esforços do banco para expandir e alongar seus passivos, principalmente via emissão de depósitos a prazo
(CDBs), a captação permanece pouco diversificada. Em junho de 2018, os CDBs correspondiam a mais de 90% da
captação total do Agibank, sobretudo por meio de parcerias com corretoras. A agência acredita que, apesar da
pulverização na ponta final entre aplicadores, os riscos relacionados à concentração entre parceiros não podem ser
descartados. O banco tem buscado alternativas de captação, a fim de incrementar a oferta de produtos de crédito
de prazo mais longo.
A Fitch considera a liquidez do Agibank adequada, pois seus ativos líquidos são compostos, principalmente, por
instrumentos de baixo risco, em sua maioria títulos públicos e depósitos interbancários. Em junho de 2018, os ativos
líquidos representavam 21,7% dos ativos totais (1,6 vez seus passivos de curto prazo), beneficiados pelo giro
rápido das operações de crédito (com duração próxima a seis meses).
SENSIBILIDADES DOS RATINGS
Ação de Rating Positiva: Os ratings do Agibank poderiam se beneficiar, a médio prazo, do amadurecimento de
seu modelo de negócios, combinado à manutenção dos atuais patamares de rentabilidade e de capitalização,
capazes de suportar o crescimento de suas operações.
Ação de Rating Negativa: Caso o FCC se posicione abaixo de 14% de forma recorrente, uma ação de rating
negativa poderá ocorrer. Além disso, alterações significativas no modelo de negócios do banco e/ou possíveis
mudanças nas regras de formalização das garantias do produto débito em conta e/ou aumento de seu risco
operacional, que resultem em alteração significativa em seu principal produto de atuação, poderiam levar ao
rebaixamento dos ratings do Agibank.
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS
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 nesta análise são provenientes do Banco Agibank S.A.
A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na classificação de risco de crédito
sejam suficientes e provenientes de fontes confiáveis, incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto,
a Fitch não realiza serviços de auditoria e não pode realizar, em todos os casos, verificação ou confirmação
independente das informações recebidas.
A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras disponíveis até 14 de agosto de 2018.
Histórico dos Ratings:
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 18 de setembro de 2018.
A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas, e o rating atribuído não
foi alterado em virtude desta comunicação.
Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
A Fitch publica a lista de conflitos de interesse reais e potenciais no Anexo XII do Formulário de Referência,
disponível

em

sua

página

na

Internet,

no

endereço

eletrônico:

https://www.fitchratings.com.br/system/pages/384/CVM_Form_Referencia_2017_Jul18.pdf
Para informações sobre possíveis alterações na classificação de risco de crédito veja o item: Sensibilidade dos
Ratings.
Informações adicionais estão disponíveis em ‘www.fitchratings.com’ ou ‘www.fitchratings.com.br’.
A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de classificação de risco de
crédito pelo devedor ou emissor classificado, por uma parte relacionada que não seja o devedor ou o emissor
classificado, pelo patrocinador (“sponsor”), subscritor (“underwriter”), ou o depositante do instrumento, título ou valor
mobiliário que está sendo avaliado.
Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
-- Metodologia de Rating de Bancos (12 de outubro de 2018).
-- Metodologia de Ratings em Escala Nacional (18 de julho de 2018).
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