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Vantagens Competitivas  

 
 
 
 
 
 
 

      Destaques do 4T18 

• Em assembleia geral de acionistas realizada em 27 de Março, os acionistas deliberaram um aumento de capital no valor 
mínimo de R$ 245.000.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de reais)  mediante a emissão de 70.000.000 (setenta 
milhões) de novas ações ordinárias e no valor máximo de R$ 325.500.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões e quinhentos 
mil reais), mediante a emissão de até 93.000.000 (noventa e três milhões) de novas ações ordinárias, pelo preço de emissão 
de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) por ação (“Aumento de Capital”), para subscrição privada, sem alteração do 
grupo de controle da Companhia e com compromisso de subscrição e integralização do valor mínimo do Aumento de Capital 
pelos atuais acionistas controladores do BI&P. A capitalização visa fortalecer o balanço patrimonial do BI&P e das suas 
subsidiárias, de forma a permitir o atendimento aos requisitos de Basileia e, com isso, retomar a capacidade de geração de 
novos negócios e desenvolvimento de atividades no próprio Indusval, bem como em sua subsidiária Banco SmartBank S.A. 
(nova denominação do Intercap). Adicionalmente o BI&P estuda emitir uma dívida subordinada no valor de R$55 milhões 
para fortalecer ainda mais sua base de capital e retomar a capacidade de geração de novos negócios e desenvolvimento 
de atividades. 
 

• Também em 29 de março de 2019, o Conselho de Administração deliberou a eleição dos srs. Fernando Fegyveres, 
Alexandre Teixeira e Guilherme Gonzalez Cronemberger Parente que assumirão, após homologação pelo Banco Central 
do Brasil, as posições de Diretor Geral, Diretor de Produtos e Novos Negócios e Diretor de Riscos e Operações, 
respectivamente.  Essa eleição é parte importante do processo de reposicionamento da instituição e de retomada do seu 
crescimento. Tão logo suas indicações sejam aprovadas pelo Conselho de Administração e pelo Banco Central, os co-
presidentes Srs. Luiz Masagão Ribeiro e Jair Ribeiro da Silva Neto permanecerão no Conselho de Administração, ao lado 
dos srs. Roberto de Rezende Barbosa, Manoel Feliz Cintra, Afonso Hennel, Walter Iorio e Pedro Weill. 

• Em 05 de novembro de 2018, foi publicado Fato Relevante confirmando o fechamento da operação de compra de ações da 
Guide ao Grupo Fosun, assinado no dia 26 de fevereiro de 2018. O Banco Indusval transferiu à Fosun 195.115 ações 
ordinárias e 39.404 ações preferenciais de emissão da Guide as quais representam 69,14% do capital social da corretora, 
por um valor de até R$287,9 milhões. O valor de R$155,9 milhões foi pago ao banco no dia da publicação do fato relevante. 
O valor de R$12 milhões foi depositado em uma escrow account para garantir eventual pagamento de indenização que 
venha a ser devido pelo BI&P à Fosun. A depender dos resultados financeiros da Guide nos anos de 2018 e 2019 o Indusval 
receberá o valor de até R$120 milhões. O Banco manterá uma participação minoritária que representa 20% do capital social 
da Guide. 

• A nova plataforma digital do grupo, a subsidiária Banco SmartBank S.A., (nova denominação do Banco Intercap) já está em 
fase pré-operacional. O objetivo dessa plataforma é justamente posicionar o grupo nessa nova tendência disruptiva do setor 
bancário em todo o mundo, sendo que nosso foco, neste caso, é no setor de pequenas e médias empresas que, a nosso 
ver, não está sendo adequadamente atendido em suas necessidades pelos grandes bancos de varejo.  

• O Resultado no trimestre foi positivo em R$54,7 milhões, devido: (i) a concretização da venda da Guide para o Grupo Fosun 
em 5.11.2018; (ii) as relevantes recuperações de créditos provisionados no montante de R$20 milhões registradas nos 
últimos 3 meses do período; (iii) aos ganhos de operações de derivativos e TVM; e (iv) do lado negativo, à provisão adicional 
de R$100 milhões. Excluindo a provisão o banco teria apresentado resultado positivo de R$114,7 milhões no 4T18. 

• O Banco realizou o grupamento das ações ordinárias e preferenciais na proporção de 10 ações para cada 1 ação existente. 
Posição de 04.01.2019 e início de negociação em 07.01.2019. Aprovado pelos acionistas em 17.09.2018. 

• A Carteira de crédito expandida totalizou R$704,3 milhões, com redução intencional de 43,2% em doze meses. Destacamos 
que ao final desse trimestre, nossa carteira de crédito voltada ao agronegócio totalizou R$332 milhões (47,1% do total da 
carteira), dos quais aproximadamente 95% de seus créditos estavam classificados entre os ratings AA e C. Vale destacar 
ainda a alta liquidez da carteira expandida do banco, uma vez que seu duration médio encerrou o trimestre em apenas 11,7 
meses.  

• Com relação às despesas gerenciais do Banco, a despesa de pessoal apresentou redução de 0,8% no trimestre e 0,8% na 
comparação com o 4T17, devido basicamente às despesas relacionadas à adequação do quadro de pessoal que reduziu 
1,2% no 4T18 vis-à-vis o 3T18 e 15,9% na comparação anual. A despesa administrativa, por sua vez, apresentou aumento 
de 4,8% em relação ao 3T18 e 17,5% em relação ao 4T17, justificado pelo crescimento nas despesas com o banco digital 
e despesas relativas ao closing da Guide. Excluídas as despesas pré-operacionais do banco digital e despesas não 
recorrentes relativas à venda da Guide a despesa administrativa do BI&P teria diminuído 0,31% em relação ao 3T18 e 
20,9% em relação ao 4T17. No 4T2018, as receitas e despesas da Guide Investimentos são compostas considerando 
apenas os lançamentos do mês de outubro, visto que, a partir de novembro, a referida empresa não faz mais parte do grupo 
de consolidadas do Banco. 

 

• Gestão e equipes engajadas e experientes;  
• Profundo conhecimento das variáveis do mercado e dos negócios 

dos clientes;  
• Oferta de produtos e serviços ampliada e customizada às 

necessidades dos clientes e dos setores onde atuam; 

• Criação de diferenciais e especialização em determinadas cadeias 
de negócios;  

• Construção de relacionamentos efetivos com clientes corporativos 
de médio e grande porte (Empresas Emergentes e Corporate). 
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 Perfil Corporativo 

O BI&P - Banco Indusval & Partners é um banco comercial listado no Nível 2 de governança corporativa da BM&FBOVESPA sob os códigos IDVL3 
e IDVL4, com mais de 50 anos de experiência no mercado financeiro, que concentra seus negócios em produtos de crédito, em moeda nacional e 
estrangeira, produtos de renda fixa e finanças corporativas para o segmento de empresas.  
Com seus negócios pautados na seriedade da Administração e no respeito a seus clientes e parceiros, o BI&P é liderado por um time de profissionais 
amplamente reconhecidos no mercado financeiro e de capitais, sob uma visão inovadora e de excelência na concessão de crédito corporativo. 

 

Nossa Visão é sermos um banco inovador e de excelên cia  

• Venda do controle da nossa plataforma de corretagem e distribuição de produtos financeiros, Guide Investimentos , ao grupo chinês Fosun, com a 
consequente readequação da base de capital do banco;  

• Desenvolvimento de uma nova plataforma bancária digital  voltada a pequenas e médias empresas por meio de uma joint-venture com o grupo The 
Hive Brasil, formado por empreendedores brasileiros e do Vale do Silício com ampla experiência em fintechs, com o objetivo de participar dessa nova 
onda disruptiva do setor bancário; 
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Principais Indicadores Econômico-Financeiros 

 
             Valores em R$ milhões, exceto quando indicado em outra unidade.  

      

RESULTADO 1 4T18 3T18 4T18/3T18 4T17 4T18/4T17 

Resultado de Intermediação Financeira antes PDD 12,6  (4,2) n.c. (2,7) n.c. 

Despesas de PDD Gerencial (79,8) (22,2) -258,9% (33,9) -135,2% 

Resultado de Intermediação Financeira (67,2) (26,4) -154,5% (36,6) -83,6% 

Receitas de prestação de serviços e tarifas 6,1  27,4  -77,9% 24,1  -74,9% 

Despesas de Pessoal e Administrativa (32,2) (49,8) 35,4% (44,2) 27,3% 

Outras Receitas e Despesas Operacionais (18,8) (4,8) -288,0% (9,9) -89,5% 

Resultado Operacional Recorrente (112,1) (53,6) -109,0% (66,6) -68,3% 

Despesas Operacionais Não Recorrentes (2,4) (1,9) -30,4% (0,7) -230,1% 

Resultado não operacional 149,6  (7,0) n.c. (1,4) n.c. 

Imposto de renda e contribuição social 21,0  7,7  170,7% 12,4  69,5% 

Contribuições e Participações (1,3) (4,0) 67,2% (5,2) 74,8% 

Lucro (Prejuízo) Líquido 54,7  (58,8) 193,0% (61,6) 188,7% 
      

BALANÇO PATRIMONIAL 4T18 3T18 4T18/3T18 4T17 4T18/4T17 

Carteira de Crédito  402,2  447,4  -10,1% 773,8  -48,0% 

Carteira de Crédito Expandida 704,3 734,6 -4,1% 1.239,0 -43,16% 

Empresas Emergentes 232,7 253,3 -8,1% 363,2 -35,9% 

Empresas Corporate 460,7 470,0 -2,0% 858,8 -46,4% 

Outros 16,2 16,7 -2,7% 31,6 -48,5% 

Depósitos Totais 1.997,4 2.124,5 -6,0% 2.080,3 -4,0% 

Captação Total 2.005,9 2.133,4 -6,0% 2.093,8 -4,2% 

Ativos Totais 2.445,0 2.722,6 -10,2% 2.655,2 -7,9% 

Patrimônio Líquido (PL)* 145,5 95,2 52,9% 272,0 -46,5% 
      

DESEMPENHO 4T18 3T18 4T18/3T18 4T17 4T18/4T17 

Caixa Livre 928,2 944,7 -1,8% 786,1 18,1% 

Alavancagem (Carteira de Crédito Expandida  / PL)                          4,8                     7,7  -2,9 p.p.                     4,6  0,3 p.p. 

NPL 90 dias 35,6 62,9 -0,4 p.p. 30,8 0,2 p.p. 

Índice de Basileia* -10,4% -16,8% 0,4 p.p. 2,3% n.c. 

Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (ROAE) 347,5% -92,6% n.c. -59,8% n.c. 

Margem Financeira Líquida Ajustada 3,2% 3,4% -0,1 p.p. 3,8% -0,2 p.p. 

Índice de Eficiência 3746,4% 260,1% n.c. 356,5% n.c. 

Índice de Eficiência Conglomerado sem Guide  #N/D #N/D n.c. #N/D n.c. 
      

AÇÕES 4T18 3T18 4T18/3T18 4T17 4T18/4T17 

Quantidade de Ações em Circulação 2 15.251.725 15.251.725 0,0% 15.251.725 0,0% 

Lucro Líquido por Ação  (em R$) 3,59 -3,86 193,0% -4,04 188,7% 

Valor Patrimonial por Ação  (em R$) 9,54 6,24 52,9% 17,83 -46,5% 

JCP bruto por Ação  (em R$) 0,00 0,00 n.c. 0,00 n.c. 

Valor de Mercado 9,3 21,2 -56,1% 18,0 -48,3% 
      

OUTRAS INFORMAÇÕES 4T18 3T18 4T18/3T18 4T17 4T18/4T17 

Número de Funcionários do grupo 366 364 0,5% 374 -2,1% 
 

 
1 Ações em circulação = ações emitidas - ações em tesouraria. | n.c. = não comparável 

 

Agência Classificação Último Relatório 

RiskBank  Índice RiskBank: 7,78 
Em Observação 

Jan/19 

 
 
 


