
31 Jul 2019 Affirmation

Fitch Afirma Ratings do Banese em 'A-(bra)' e 'F1(bra)';
Perspectiva Estável

Fitch Ratings-Sao Paulo-31 July 2019: A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo

Prazo do Banco do Estado de Sergipe S.A. (Banese) em 'A-(bra)' (A menos (bra)) e o Rating Nacional

de Curto Prazo do banco em 'F1(bra)'. A Perspectiva do Rating Nacional de Longo Prazo é Estável.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DOS RATINGS

Os ratings do Banese se baseiam no perfil financeiro individual da instituição e consideram como

forte fator de influência seu modelo de negócios estável, a sólida franquia regional e os

adequados indicadores de rentabilidade, apesar de seu porte modesto e da baixa participação no

sistema bancário nacional.

Os ratings contemplam, ainda, o moderado apetite por risco e os adequados indicadores de

captação, liquidez e qualidade de crédito do Banese. A capitalização é um fator que merece

atenção e pode limitar o crescimento do banco a  médio e longo prazos. A Fitch acredita que o

Banese, assim como outras entidades públicas, está sujeito a influência política, tendo em vista

seu controle estatal, apesar da boa estrutura de governança corporativa. Os ratings podem ser

impactados por alterações na flexibilidade financeira ou no perfil de crédito de Sergipe, devido à

concentração da atividade do banco no estado e à correlação entre o desempenho da carteira e o

ambiente operacional local.

O Banese vem apresentando recuperação consistente da rentabilidade, mantendo patamares

elevados desde 2016. Na opinião da Fitch, o banco tem conseguido sustentar um crescimento no

crédito controlado, com índices de inadimplência estáveis, mesmo sob um ambiente operacional

desafiador. Suas atividades estão concentradas em Sergipe, onde detém aproximadamente 20%

das operações de crédito locais e possui uma rede de 63 agências, com presença em todos os

municípios do estado, o que demonstra sua importância e a forte ligação com a região. Seu

principal produto para pessoa física é o consignado, ou "Credisalário", oferecido a funcionários e

pensionistas do estado. Para empresas, o principal produto é o empréstimo para capital de giro

(Progiro).

Os objetivos de longo prazo do Banese são consistentes. O banco vem executando

adequadamente seu planejamento estratégico, que incluiu a reestruturação da empresa de



cartões (Seac), a fim de explorar melhor o segmento, cujas operações permitem agregar produtos

e serviços. Além disso, tem firmado parcerias com empresas de tecnologia, prestadores de

serviços e correspondentes no país para implementar produtos, plataformas tecnológicas e

pontos de atendimento. Como em outros bancos públicos, as estratégias e as metas do Banese

podem ser influenciadas pela situação econômico-financeira e por diretrizes políticas de seu

principal acionista, o governo de Sergipe, embora a instituição desempenhe suas atividades com

relativa autonomia.

A exemplo dos demais bancos de varejo, o principal risco do Banese está relacionado ao crédito.

Em março de 2019, este risco representava 82% dos ativos ponderados pelo risco do banco. Os

demais ativos estão concentrados em sua carteira de títulos com baixo risco, basicamente títulos

públicos. A Fitch destaca a boa pulverização da carteira do Banese — em março deste ano, os dez

maiores tomadores representavam cerca de 5,82% do total de crédito; entretanto, as operações

do banco estão concentradas na região Nordeste, sobretudo no Estado de Sergipe.

A qualidade de crédito do Banese é adequada: os créditos classificados entre 'D-H' na escala de

risco do Banco Central apresentaram melhora, tendo representado 6,20% da carteira do banco em

março de 2019, frente a 6,62% e a 9,0% em dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. Os

créditos em atraso acima de sessenta dias continuaram baixos e corresponderam a 1,0% do total

em março de 2019 (frente a 1,0% em dezembro de 2018 e a 1,1% em 2017). Na comparação com

os pares, o Banese apresenta índices de inadimplência melhores.

A Fitch considera a rentabilidade do Banese boa e estável. O banco manteve seus indicadores de

rentabilidade elevados e acima dos de seus pares nos últimos períodos, mostrando recuperação

após a série de ajustes financeiros e contábeis realizados no passado. Em março de 2019, o

Banese apresentou lucro líquido de BRL22,4 milhões, e a rentabilidade operacional sobre os ativos

ponderados pelo risco foi de 4,8% (4,6% em 2018 e 5,6% em 2017). A agência não espera

mudanças que possam impactar negativamente o resultado do banco a curto prazo.

O índice de capitalização do Banese ainda estava em patamares aceitáveis em março de 2019,

apesar de inferior ao da média dos pares. O indicador Núcleo de Capital Fitch (FCC - Fitch Core

Capital) era de 12,44% no período, frente a 12,42% em 2018 e a 12,12% em 2017. O banco

pretende aumentar seu capital por meio da melhora da rentabilidade, mantendo o volume atual

de distribuição de dividendos e incrementando a geração de resultados por meio de receitas de

suas empresas de cartões e de corretagem de seguros.

Por se tratar de um banco de varejo, as principais fontes de captação do Banese provêm de

depósitos à vista, de poupança e a prazo (74,9% da captação total), e seu custo médio de captação



é relativamente baixo. O índice de créditos/depósitos e letras era de 56% em março de 2019. O

banco detém 40% do total de depósitos a prazo em Sergipe. No mesmo período, a concentração

dos vinte maiores investidores era gerenciável, e as oscilações ocorridas são explicadas, em parte,

pelas aplicações do Estado e de entidades a ele vinculadas. A liquidez também se manteve

adequada.

SENSIBILIDADES DOS RATINGS

Os ratings podem ser elevados caso o Banese mantenha índice de lucro operacional/ativos

ponderados pelo risco superior a 5%, melhore significativamente seus indicadores de capital e

reporte índices de liquidez e de qualidade de crédito compatíveis com seu perfil varejista.

Por outro lado, os ratings do banco poderão ser rebaixados se houver redução do índice FCC para

menos de 10%, aumento dos créditos entre 'D-H' para mais de 12% ou manutenção da baixa

rentabilidade, caracterizada por um índice de retorno sobre ativos (ROA) inferior a 1%. Além disso,

as classificações podem ser impactadas por qualquer mudança na opinião da Fitch sobre a

situação de crédito de Sergipe, dada a forte atuação do banco no estado.
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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 Banese.

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.

Histórico dos Ratings:

Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 16 de maio de 2011.

Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 14 de agosto 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 X do Formulário de

Referência, disponível em sua página na Internet, no endereço eletrônico:

https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:015e95de-5c3f-41c8-b679-b47388194d17/

CVM_Form_Referencia_2018.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' e em 'www.fitchratings.com/

site/brasil'.

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 (outubro de 2018);



-- Metodologia de Ratings em Escala Nacional (julho de 2018).

Relações com a mídia: Jaqueline Carvalho, Rio de Janeiro, Tel: +55 21 4503 2623, O email

jaqueline.carvalho@thefitchgroup.com
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particular, ou na jurisdição do emissor, em especial, e a diversos outros fatores. Os usuários dos

ratings e relatórios da Fitch devem estar cientes de que nem uma investigação factual

aprofundada, nem qualquer verificação de terceiros poderá assegurar que todas as informações

de que a Fitch dispõe com respeito a um rating ou relatório serão precisas e completas. Em última

instância, o emissor e seus consultores são responsáveis pela precisão das informações fornecidas

à Fitch e ao mercado ao disponibilizar documentos e outros relatórios. Ao emitir ratings e

relatórios, a Fitch é obrigada a confiar no trabalho de especialistas, incluindo auditores

independentes, com respeito às demonstrações financeiras, e advogados, com referência a

assuntos legais e tributários. Além disso, os ratings e as projeções financeiras e outras

informações são naturalmente prospectivos e incorporam hipóteses e premissas sobre eventos

futuros que, por sua natureza, não podem ser confirmados como fatos. Como resultado, apesar

de qualquer verificação sobre fatos atuais, os ratings e as projeções podem ser afetados por

condições ou eventos futuros não previstos na ocasião em que um rating foi emitido ou afirmado.
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qualquer tipo de garantia. Um rating da Fitch constitui opinião sobre o perfil de crédito de um

título. Esta opinião e os relatórios se apoiam em critérios e metodologias existentes, que são

constantemente avaliados e atualizados pela Fitch. Os ratings e relatórios são, portanto, resultado

de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhum indivíduo, ou grupo de indivíduos, é responsável
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rating atribuído pela Fitch não constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas,

verificadas e apresentadas aos investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos

títulos. Os ratings podem ser alterados ou retirados a qualquer tempo, por qualquer razão, a

critério exclusivo da Fitch. A agência não oferece aconselhamento de investimentos de qualquer
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seguradores, garantidores, outros coobrigados e underwriters para avaliar os títulos. Estes preços
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disseminação de um rating pela Fitch não implicará consentimento da Fitch para a utilização de

seu nome como especialista, com respeito a qualquer declaração de registro submetida mediante

a legislação referente a títulos em vigor nos Estados Unidos da América, a Lei de Serviços
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