$mall Cap$
RELATÓRIO 1: BANCO INTER (código: BIDI4)
Resumo da tese de investimentos
Iniciamos a cobertura das ações do Banco Inter (BIDI4) com recomendação
de compra. Abaixo os principais destaques da nossa tese de investimentos.
Nas próximas páginas, o detalhamento da nossa análise.
- Tamanho ‘desprezível’ do banco dentro do setor financeiro abre
espaço para ele crescer muito sem incomodar os outros: se ele crescer
em 20x sua carteira de crédito, ela seria hoje 3% do total de crédito do
setor (isso se os outros bancos não crescessem). Essa fatia é muito
pequena para que os grandes bancos se incomodem com ele.
- Banco Inter sabe o caminho para chegar lá e por isso não tem dado
ouvido ao que os analistas de mercado querem ver: isso é ótimo, pois
tem tirado a ação do radar dos investidores após uma forte alta que ela
teve entre julho e outubro de 2018 (de lá pra cá, ela anda de lado).
- Base já explodiu de crescer; ROE é questão de tempo. Com uma base
tão grande e crescente de clientes e com serviços cada vez mais
‘rentáveis’ na sua plataforma, é questão de tempo que seu ROE comece
a crescer fortemente (os clientes começarão a aumentar seu capital
dentro do banco sem que o banco aumente a linha de custos para atrair
estes clientes).
- Dois pilares: crescimento + consolidação. O call está fundamentado
em: i) crescimento na base de clientes (não existe ‘benchmark’ nas
empresas listadas na bolsa para os números do banco; mantido o ritmo,
ele chegará a 5 milhões de clientes até o final de 2019); ii) monetização
da base. O discurso do banco é que 2019 será o ano da consolidação,
após eles terem lançado uma série de produtos e serviços ao longo de
2019 – principalmente na reta final do ano. Quanto mais “cross selling”
o banco fizer, mais rápida a tese de investimentos se tornará realidade.

Analistas responsáveis:

Thiago Salomão, CNPI-P
Matheus Soares, CNPI

RECADO IMPORTANTE:
Esta recomendação faz parte do relatório “$mall Cap$”, criado pela equipe de análise de ações da Rico
Investimentos e distribuído via assinatura na InfoMoney.
Como mencionado por nós no lançamento do relatório, as recomendações em small caps possuem um
alto risco e por isso recomendamos uma alocação entre 1% e 5% da carteira global de investimentos
do assinante.
Também ressaltamos que paciência é virtude principal para ter sucesso nos investimentos em ações –
principalmente em small caps. As teses de investimentos abordadas no relatório “$mall Cap$”são de
empresas que estão fora do radar dos grandes investidores e por isso mesmo a maturação do
investimento não costuma ser rápida.
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Banco Inter
A história do Banco Inter começou em 1994, quando foi fundado pela incorporadora e construtora MRV
Engenharia, para fornecer crédito, financiamento e investimento. Apesar de 25 anos de história, foi
somente a partir de 2015 com o lançamento da Conta Digital Inter que o banco se transformou em digital
e mudou completamente sua estratégia e modelo de negócios. Hoje, o Banco Inter é o primeiro banco
100% digital do Brasil que possui uma plataforma completa de produtos e serviços que vão desde aqueles
ofertados por um banco tradicional quanto aqueles entregues por uma fintech.

O lado fintech proporciona um modelo de negócio escalável, ágil e digital, enquanto os 25 anos de vida na
indústria bancária proporcionam credibilidade à fintech.
Até 2015, o banco possuía 11,5 mil correntistas digitais. Ao final de 2017, chegou a 379,2 mil. Em 2018,
chegou a 1,452 milhão (de 2015 a 2018, alta de 12.920%). A meta para 2019 é alcançar 3,5 milhões de
correntistas.

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter
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A captação de novos clientes tem elevado o número de transações correntes e de volume transacionado.

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter

Um dos principais motivos para o crescimento exponencial de sua base de clientes assim como elevação
do número de transações e montante transacionado, pode ser atribuída à capacidade do banco de
satisfazer o seu cliente.
Praticamente toda a propaganda do banco é feita pelos seus próprios clientes, através da divulgação
“boca-a-boca”: o usuário gosta tanto da plataforma que passa a recomendar aos seus amigos e parentes.
Isso explica o baixíssimo crescimento do investimento em marketing em comparação à expansão
exponencial da base de clientes. O Banco Inter chama isso de círculo virtuoso de crescimento. O gráfico
abaixo mostra a tendência de queda do Custo de Aquisição por Cliente nos últimos 24 meses, mesmo com
o a base de contas mais aumentando em mais de 18x no mesmo período.

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter
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Os 3 pilares que sustentam a proposta de valor do Banco Inter
o
o
o

Digital
Gratuito
Completo

Digital: toda a jornada do cliente é online. Ele abre a conta pelo app, os documentos são enviados por
foto e a comunicação é toda via app ou email, seja para solicitar um crédito, movimentar a conta depósito
ou fazer um novo investimento.
Gratuito: não há cobrança de nenhuma tarifa de serviço bancário, o lucro do banco não vem dessa fonte,
mas sim dos serviços prestados. O CEO do Inter faz uma analogia com um supermercado para explicar a
relação do banco com o cliente: ele só consome o que desejar e não precisa pagar para entrar.
Completo: oferece uma plataforma digital completa. A Conta Digital é a porta de entrada para um
portfólio completo de serviços e produtos financeiros, tais como crédito (imobiliário, consignado e para
empresas), investimentos, câmbio, seguros, transferências via TED (transferência eletrônica disponível),
pagamento de contas, compras via InterPag (modalidade de pagamento digital via QR Code do banco),
saques em caixas eletrônicos, entre outros.

Fonte: Website do Banco Inter
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Baixo Custo
O modelo digital proporciona os principais benefícios de um banco de varejo com baixo custo de captação
(sem despesas de agências bancárias e baixo número de empregados).
No gráfico abaixo, podemos ver quanto o custo de funding (captação) tem caído nos últimos anos,
principalmente de 2017 para 2018. Um dos principais motivos para isso é que houve um forte
crescimento nos depósitos à vista (cujos custos são bem menores), mas tem sido visto também um maior
volume de aplicações de clientes de varejo e de saldo em poupança – tendência que deve continuar em
2019, tendo em vista o lançamento recente de vários destes serviços. Abaixo os custos de funding em %
do CDI:

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter

Engajamento do Cliente
Importante ressaltar que o crescimento de depósitos à vista e a maior utilização do cartão de débito são
dois indicadores cruciais para mostrar o alto envolvimento do cliente com o Banco Inter, pois são dois
serviços que costumamos usar apenas com o nosso “banco primário”, que é aquele banco escolhido por
nós como o principal em nosso dia-a-dia. Os gráficos abaixo mostram essa tendência.

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter
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Principais linhas de negócios do Banco Inter
Crédito
O carro-chefe de receitas do banco é a concessão de crédito. Abaixo, podemos observar que 86% da
receita gerada em intermediação financeira advém das operações com crédito, sendo o crédito
imobiliário a sua principal fonte de receita.

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter

Abaixo observamos que a carteira de crédito vem sendo ampliada fortemente, com destaque para a
evolução da carteira imobiliária e aumento da relevância do cartão de crédito, saltando de 2,7% da
carteira total no 4° trimestre de 2017 para 9,8% no 4° trimestre de 2018.

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter
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Serviços
Principal fonte para diversificação das receitas do banco, a receita de serviços vem ganhando cada vez
mais participação no resultado total.

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter

Depósitos à vista: O crescimento dos depósitos à vista decorrente do crescimento da conta digital é o
benefício mais rapidamente percebido da consolidação do Banco Inter como um banco de varejo. Além de
incrementar as receitas financeiras, que contribuem para pagar o custo de servir os clientes, o depósito à
vista também é uma fonte de captação, que antes tinha pouca relevância
Floating: Primeira receita gerada após a abertura da conta digital. Para começar a usar a conta, o cliente
deposita um valor e mantém saldo em conta corrente para consumir ou investir posteriormente. Tais
receitas apresentaram crescimento de 185% em 2018 quando comparado a 2017, chegando a R$ 16,8
milhões.

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter
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Cartões de Débito e Crédito: Em 2018, 647 mil cartões múltiplos foram utilizados e o volume
transacionado atingiu R$ 2,6 bilhões, o que representa um aumento expressivo de 394% a/a, crescimento
mais significativo que o crescimento de número de contas. Como consequência desse volume, as receitas
auferidas com o intercâmbio dos cartões totalizaram R$ 21,1 milhões em 2018, aumento de 370% ao
longo de 12 meses.

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter

Plataforma Aberta Inter (PAI): Em dezembro foi lançada a Plataforma Aberta Inter (PAI), que inclui não só
os ativos de captação do banco, mas também produtos de renda fixa emitidos por outros bancos, como
LCIs e CDBs, ativos de crédito privado, como CRIs, CRAs e debêntures, um Home Broker sem taxas de
custódia e corretagem, além de fundos de investimento e previdência privada.

Métricas de desempenho

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter

• ROAE (sigla em inglês para Retorno sobre Patrimônio Médio) caiu 4,4 pontos percentuais, para 11,0%;
mesmo com forte crescimento do ativo e patrimônio líquido. Além da forte expansão via base de
clientes, o Inter fez o IPO ano passado, o que elevou seu patrimônio.
• NIM (margem financeira líquida)¹: 9,6% 2018 (+1,4pp vs 2017)
¹NIM: resultado Bruto de Intermediação Financeira deduzida a PDD e os Ativos Remuneráveis Médios.
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Principais “gatilhos” para destravar a ação na bolsa:
1. CONTEXTO DO SETOR: Banco Inter está bem posicionado para atender o 4º quadrante do setor
Para entender a tese de investimentos em Banco Inter e perceber o enorme potencial de valorização
embutido neste segmento, vamos primeiro entender como estão divididos os clientes potenciais do setor
financeiro brasileiro.

Se dividíssemos a base de clientes dos grandes bancos brasileiros de forma bem simplista em um
quadrante, teríamos essa divisão: 1) Pessoa Jurídica grande; 2) Pessoa Jurídica pequena; 3) Pessoa Física
grande; e 4) Pessoa Física pequena. Os bancos sempre atenderam muito bem os clientes do Quadrante 1,
mas os clientes dos Quadrantes 2 e 3 sempre foram mal atendidos, o que abriu espaço para que
empresas, até outro dia pequenas ou desconhecidas, abocanhassem uma fatia bilionária de mercado
muito rapidamente, casos de GetNet, Pag Seguro e XP Investimentos. Já o cliente do Quadrante 4 ainda
não foi atingido em cheio – ainda.
Os 4 tipos de clientes dos bancos. Quem atenderá o 4º quadrante?

Fonte: Rico Investimentos

Não é preciso ir muito longe para concluir que os clientes possuem uma visão negativa sobre os grandes
bancos: tarifas excessivas (e muitas vezes escondidas) e dificuldades para encontrar o melhor produto ou
investimento para sua necessidade estão entre as principais reclamações dos usuários. Neste contexto
que as fintechs têm surgido e ganhado cada vez mais espaço, seja atendendo nichos específicos (crédito,
financiamento imobiliário ou cartões) ou entrando como um banco complementar ou até substituto ao
banco tradicional.
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Como a imagem mostra, não há apenas o Banco Inter neste mercado. Contudo, neste primeiro momento
o principal concorrente dos bancos digitais são os bancos tradicionais, é dali que virá o crescimento de
mercado destas instituições antes que haja um “rouba monte” entre eles. Mas o ponto que joga a favor
do Banco Inter é que ele talvez seja o único que consegue misturar “banco tradicional” com “fintech”: ele
consegue ter os pontos positivos de um banco tradicional (carteira de câmbio, de empréstimos, de
financeiro, imobiliário, regulatório, compliance) ao mesmo tempo que tem um DNA digital (sistema todo
em nuvem, acessibilidade total dos produtos e serviços via app, gratuidade). Vale lembrar que o Banco
Inter é uma instituição com 25 anos de história (antigamente era o Banco Intermedium) e que se tornou
digital a partir de 2015. Por isso eles carregam o tripé Digital + Gratuito + Completo como seu principal
lema: eles se tornaram digitais bem antes que os outros, não cobram tarifa para nenhum produto básico e
ao mesmo tempo possuem os principais serviços de um banco tradicional.

2. Setor financeiro: de tão concentrado, é possível crescer sem incomodar os grandes
Empresas candidatas a entrarem no nosso relatório “$mall Cap$” precisam não só apresentar um
potencial para crescer dentro de seu segmento de atuação, mas também precisam ter ‘espaço aberto’
para que esse crescimento não seja atrapalhado no meio do caminho. E este segundo fator é um ponto
positivo para que as empresas do setor financeiro tenham predileção a entrar no nosso seleto grupo de
recomendações: este setor é tão concentrado e tão rentável que pequenas empresas podem abocanhar
bilionárias fatias de mercado antes de começar a incomodar os grandes players.
Uma análise dos resultados do Banco Inter e do ‘top 4’ do setor bancário (Itaú, Bradesco, Santander Brasil
e Banco do Brasil) dá uma magnitude desse espaço para crescimento: a carteira de crédito ampliada do
Banco Inter cresceu 28% em 2018, para R$ 3,338 bilhões. Esse número é apenas 0,15% da carteira de
crédito somada dos 4 grandes bancos (R$ 2,161 trilhões). Suponha que o Banco Inter consiga multiplicar
sua carteira de crédito em 20x e os outros bancos mantenham suas carteiras sem crescimento (ambos
cenários muito improváveis, dada a disciplina do Inter e as estimativas de crescimento do top 4), ainda
assim ele seria apenas 3% do mercado brasileiro de crédito.
A análise do lucro também mostra um abismo enorme entre eles: o lucro líquido do Inter cresceu 38%,
para R$ 75 milhões, montante que é apenas 0,11% do lucro anual somado de Itaú (R$ 25,0 bilhões),
Bradesco (R$ 19,1 bilhões), BB (R$ 12,8 bilhões) e Santander (R$ 12,2 bilhões). Outros vários indicadores
validariam essa distância (ativos totais, patrimônio líquido...).
Gráfico de pizza com o lucro dos 4 grandes bancos + Banco Inter. Por ter 0,1% do lucro do setor, ele
sequer aparece em nossa imagem

Fonte: Rico Investimentos
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Como já foi dito, o setor financeiro possui um quadrante de clientes que estão sendo mal atendidos pelos
bancos e que podem ser amparados pelos bancos digitais. Se vermos no Banco Inter os mesmos efeitos
que vimos no crescimento exponencial de GetNet, Pag Seguro e XP Investimentos, temos um potencial
enorme para vermos expansão de resultados antes de começar a incomodar os grandes bancos, e os
diferenciais do Banco Inter perante seus competidores podem lhe garantir uma posição de destaque
nessa toada.
O setor financeiro possui altíssima lucratividade mas as grandes empresas deste setor possuem altíssimos
custos também. Por isso que quando surge um player menor atuando de maneira focada em determinado
segmento, ele consegue se rentabilizar de maneira mais rápida que em outros setores da economia. Isso
explica por que Stone hoje vale mais do que a tradicional Cielo, ou por que a XP deve valer hoje tanto
quanto a asset dos grandes bancos, ou por que o Pag Seguro demorou apenas 5 anos para faturar R$ 1,5
bilhão, enquanto a gigante do varejo Lojas Renner demorou 10 anos para faturar R$ 1 bilhão. Setor
financeiro é um business de lucro.
Mas e se o Banco Inter começar a incomodar os grandes bancos? Essa é uma pergunta recorrente que
fizemos a nós mesmos, aos acionistas que conversamos e ao departamento de RI do Inter. Nosso cenáriobase é que isso vai demorar muito a acontecer, mas se estivermos errados e isso provoque uma reação
dos grandes bancos, ela pode ser negativa (caso os bancos zerem tarifas e tomem outras medidas para
inibir a expansão dos bancos digitais) ou positiva, caso a reação venha ao estilo “XP-Itaú”, na qual o Itaú
comprou uma fatia minoritária da XP avaliando a empresa em R$ 12 bilhões (praticamente o triplo do que
Banco Inter vale hoje em bolsa). Que argumento teria o Cade para barrar uma aquisição feita por
Bradesco, Santander ou qualquer banco estrangeiro interessado em entrar no promissor mercado
brasileiro.
Sobre grandes bancos zerarem tarifas: para se ter uma ideia da relevância dessa linha nos grandes bancos,
o Itaú teve em 2018 um total de R$ 12,62 bilhões de receita advinda de tarifas bancárias, tais como
pacotes de serviços, cartões de crédito e transferências de recursos. O efeito nos seus resultados caso ele
resolvesse zerar essa receita seria muito alto. Então, como o Inter ainda possui uma participação de
mercado insignificante, nosso cenário-base é que os grandes bancos não “cortarão na carne” essa linha de
receita no médio prazo.

Fonte: Relatório de Resultados de 2018 do Itaú Unibanco

Caso você ache muito desigual comparar Banco Inter com Itaú, podemos pegar um exemplo mais próximo
da realidade de banco digital: no final do ano passado, a Tencent pagou US$ 100 milhões por 5% do
Nubank, ou seja, ele precificou a empresa em US$ 2 bilhões (o dobro do que vale o Inter na bolsa
atualmente). A saber: o Nubank não possui a mesma plataforma de produtos e serviços que o Inter
apresenta e em seu último resultado divulgado, referente ao 1º semestre de 2018, o Nubank registrou
prejuízo de R$ 51 milhões no período, após já ter tido prejuízo de R$ 39 milhões no 2º semestre de 2017.
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3. Crescimento Exponencial: multiplicar a base pagando ‘menos’ por isso
O Banco Inter fechou 2018 com 1,45 milhão de clientes, quase 4x maior do que os 379,2 mil vistos no final
de 2017. De 2016 (80,4 mil clientes) pra cá, o crescimento foi de 1.700%. Mais do que um crescimento
exponencial, um ponto muito atrativo na tese de Banco Inter é que o custo para atrair novos clientes,
medido pelo CAC (Custo de Aquisição de Clientes) caiu 16% entre 2017 e 2018. Em 2017, o Inter gastou
em média R$ 24,38 por cada novo cliente; em 2018, ele gastou R$ 20,43. Detalhe interessante: os custos
de marketing do banco dobraram do 4tri17 para o 4tri18 (de R$ 2,71/cliente para R$ 5,44/cliente), ou
seja, o que se viu foi uma forte diluição nos custos operacionais para atrair clientes (caiu de R$
20,38/cliente para R$ 14,60/cliente (imagem abaixo). O que explica isso?

Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter

O motivo para essa queda nos custos de aquisição mesmo com um aumento expressivo de captação na
própria natureza exponencial do modelo de negócios do Banco: por ser uma plataforma totalmente
digital, os custos do banco serão naturalmente diluídos à medida que ele tiver mais clientes. E hoje a
melhor propaganda do banco são os próprios clientes, que satisfeitos com o serviço fazem a divulgação
pelo “boca-a-boca”. A forma utilizada para medir essa auto promoção é via NPS (sigla em inglês para Net
Promoter Score), é um indicador que foi criado em 2003 por Fred Reichheld, diretor da empresa de
consultoria e gestão Bain & Company, e utilizado por várias empresas de diversos setores. De maneira
simples, esse indicador mostra qual o potencial de um usuário recomendar sua empresa para um amigo
ou colega. O indicador vai de -100 a +100: empresas com NPS negativos são mal faladas pelos seus
clientes, enquanto empresas com NPS acima de +50 já estão em um excelente nível de excelência. O NPS
do Banco Inter alcançou 69 pontos, com 76% dos clientes classificados como “promotores” da
instituição.
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Além do alto NPS, analisamos outros dois indicadores que mostram-se favoráveis para essa tese de
fidelização de clientes do Banco Inter: o uso do cartão de débito e as movimentações em conta corrente.
Em geral, essas duas atividades são feitas no seu “banco primário”, que é aquele banco que você
considera o principal na sua rotina. Atualmente, o Inter é o “banco primário” para 42% dos clientes e o
secundário para 43%. E o volume financeiro movimentado com cartão de débito em 2018 foi de R$ 1,575
bilhão, 389% maior do que o giro de 2017.

Isso cria um circulo virtuoso positivo para a empresa: pelo bom atendimento e isenção de tarifas, ele
conquista o cliente, que vai recomendar o banco para seus amigos e parentes, aumentando a sua base de
clientes sem que isso resulte em maiores custos de aquisição. Acreditamos que esse custo de aquisição
continue sendo diluído ao longo de 2019.
Além do CAC, há outro custo importante no “ciclo de vida” do cliente dentro do sistema do banco, que é o
CTS (Custo para Servir), que gira atualmente numa faixa entre R$ 6/mês e R$ 9/mês por cliente. Somando
o CAC com o CTS, temos no máximo R$ 30/cliente de custo para o banco, bem abaixo do ARPU (sigla em
inglês para Receita Média por Usuário), que fechou 2018 com R$ 651/ano (aprox. R$ 54/mês) e que tende
a crescer forte em 2019 por conta da ampla prateleira de serviços e produtos que o Inter disponibilizou ao
longo de 2018 – trabalhamos com um cenário de 60% de crescimento no ARPU, para R$ 1.050/ano.
Apenas para se ter uma ideia (pois os tamanhos e modelos de negócios não são comparáveis), somente o
crescimento anual de custos estimado pelo Itaú para os próximos anos é 10 vezes maior que o custo total
do Banco Inter, já que a estrutura de custos de um grande banco envolve aluguel das suas agências físicas,
funcionários e seguranças para estas agências, entre outros custos que fogem do universo online do Inter.
Ou seja, pelo menos nos próximos anos, o Banco Inter já tem uma vantagem de pelo menos 10 vezes a
seu favor no quesito custos de captação.
Além das despesas administrativas, os grandes bancos também precisam ter altos gastos com marketing.
Pegando mais uma vez o Itaú como exemplo, as despesas de marketing em 2018 somaram R$ 1,2 bilhão.
O Banco Inter gastou no mesmo ano R$ 29,2 milhões (ou 2,4% do que o Itaú gastou), sendo que cerca de
R$ 10 milhões desta quantia foram destinados ao São Paulo Futebol Clube, que estampa a logomarca do
banco na sua camiseta.

Na próxima página, o gráfico mostrando o ‘ciclo de vida’ do cliente do Inter do mesmo que
abre a conta do banco até o acesso aos serviços.
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Fonte: Relatório do 4º trimestre do Banco Inter

Conclusão: o Banco Inter ainda tem um espaço enorme para crescer, tendo em vista o enorme público
potencial, que são os clientes insatisfeitos nas grandes instituições financeiras. E pelo seu altíssimo NPS,
essa base aumentará sem esforços de gastos de aquisição, o que diluirá ainda mais os custos do banco.
Enquanto ele crescer a base de maneira mais rápida que seus custos, a pressão por ‘monetizar’ essa base
será menor.

4. Banco Inter não quer entregar o que os analistas dos bancos querem – e isso é ótimo!
Uma das perguntas que mais nos debruçamos em encontrar a resposta foi: “A ação do Banco Inter já não
subiu demais?”. A pergunta ganhou peso após analistas de grandes instituições financeiras rebaixarem
suas projeções para as ações do Banco Inter depois da forte alta de 2018. Vamos explicar abaixo por que o
Banco Inter deixou de ser a queridinha do mercado – e por que isso é uma ótima notícia para nós!
Contexto: a ação BIDI4 saiu no IPO a R$ 18,50 em maio de 2018. Menos de dois meses depois, ela chegou
a valer R$ 13,50 (queda de quase 30%), mas de julho a outubro de 2018 ela saltou 240%, chegando a valer
R$ 46,80. Atualmente, ela vale cerca de R$ 40/ação, ponto médio da lateralização que a ação entrou
desde novembro (de lá pra cá, ela tem oscilado entre R$ 43 e R$ 37, sem tendência definida).
Entender por que a ação subiu tanto é “fácil” após ver o potencial de crescimento que o banco possui e a
posição de destaque que ele conquistou dentro de uma verdadeira revolução no setor. Mas por que os
analistas perderam a fé na ação? Dividimos a resposta em dois tópicos:
1) Acompanhando os relatórios de análise publicados por estes bancos, o foco da preocupação está no
ROE (Retorno Sobre o Patrimônio Líquido) ainda estático na faixa dos 10% - a dúvida central seria: vocês
conseguirão monetizar essa base que está sendo criada? O critério adotado para montar um valuation é
válido, mas para nós é uma forma “miope” de olhar para o banco, por dois motivos: i) o banco teve um
crescimento enorme no patrimônio após o IPO, e como o ROE é uma equação na qual o “patrimônio” é o
denominador, quanto maior ele for, menor será o ROE.
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Então só o fato do ROE se manter em dois dígitos já é, para nós, um grande esforço do banco em se
manter rentável mesmo tendo quase triplicado o PL de 2017 para 2018; ii) a empresa passou por um 2018
de muitos investimentos para aumentar a base de clientes e lançar novos produtos e serviços; em 2019
será o ano de realizar o “cross selling”, que é converter essa base de clientes para adquirir outros
produtos e serviços – em outras palavras, rentabilizar essa grande base construída. 2019 será o ano da
consolidação do Super App do Inter.
2) Conversando com a empresa e acompanhando as últimas teleconferências de resultados, fica evidente
que há uma “distância” entre o que o mercado quer que o Inter entregue e o que o banco se propõe a
entregar. Basicamente, o mercado vem cobrando monetização e ROE o quanto antes; já o banco já deixou
claro que não vai abrir mão de seu perfil conservador, mesmo que não seja isso que o mercado quer. Essa
cultura do Inter será mais explorada no próximo item do relatório, mas veja abaixo essas duas declarações
dadas pelo CEO do Inter (João Victor Menin) na última call de resultados, realizada em 24 de janeiro de
2019:
“Nós éramos um banco tradicional que virou um banco de varejo há dois anos e meio. Colocamos todos esses
produtos na nossa plataforma, fizemos a migração para a nuvem em 2018, trocamos nosso core bancário, fizemos a
abertura de capital, lançamos como se fosse uma XP toda dentro do nosso app, dobramos o número de funcionários.
É muita coisa acontecendo e a gente está confortável com nosso índice de eficiência. A gente não vai tolir os
investimentos do nosso modelo, o crescimento, para que a gente possa entregar um índice de eficiência que o
mercado vai gostar mais. A gente não acha que esse é o approach correto.”
“O G5, que são os 5 grandes bancos no Brasil, tem 80% dos ativos e 95% do varejo bancário. Pode ser que no futuro
eles tenham 50% do mercado uns 2 ou 5 players digitais vão ter os outros 50% do mercado. A gente quer estar entre
um desses players. [Por isso] a gente não vai crescer a qualquer custo, não é a filosofia nossa do Banco Inter, crescer
a qualquer custo simplesmente para ganhar share. Não é assim que a gente pensa. Estamos muito confortáveis com
o ritmo de crescimento, com o espaço que a gente tem para avançar no modelo de banco digital”.

Conclusão sobre isso: Você pode até dizer que a ação BIDI4 “subiu muito”, mas não achamos certo dizer
que “a ação subiu demais”. Acreditamos que se o banco fizer exatamente o que está dizendo que fará (e
não o que o mercado está pedindo), os resultados podem aparecer rapidamente.
Ponto extra: por que achamos ótimo o Banco Inter não ouvir o mercado? Achamos isso ótimo pois a ação
perdeu todo aquele glamour adquirido na bolsa ano passado, o que ficou nítido no movimento do banco
na bolsa: como pode ser visto no gráfico abaixo, a ação vem andando “de lado” desde novembro, e o
volume financeiro médio negociado na Bovespa, que já chegou a ser de mais de R$ 20 milhões/dia,
atualmente está entre R$ 11 e R$ 15 milhões/dia.
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Fonte: ProfitChart

5. Cultura ‘mineirinha’ do Banco Inter
A diretoria do Banco Inter é fiel às suas origens de Minas Gerais e levam muito a sério o conservadorismo
nas suas principais linhas de negócio, como é o caso da concessão de crédito. Isso é fundamental, pois
banco é diferente de serviço: se você acelera demais nos serviços, tudo bem, você consegue corrigir a
rota; no banco, acelerar demais pode significar perder o controle. Enxergamos essa dose extra de cautela
do Banco Inter como positivo por dois motivos: i) como dito acima, isso tem tirado a ação do radar dos
grandes bancos (é mais fácil encontrar ganhos exponenciais na bolsa em empresas que há menos
investidores acompanhando); ii) paciência é a virtude principal para um investidor ter sucesso ao investir
em ações – principalmente em small caps. Acreditamos na tese de investimentos de Banco Inter, não só
pelo potencial que o segmento ‘banco digital’ possui mas também pela posição de destaque do banco
nessa frente, mas sabemos que essa não é uma tese óbvia que se materializará da noite para o dia. Por
isso é bom essa dose de cautela - ele não vai entregar crescimento só porque é isso que o mercado quer;
eles possuem um perfil muito conservador de concessão de crédito.
Internamente, há uma cultura muito forte de alinhamento dos resultados: ficamos sabendo que
funcionários estratégicos não deixaram o grupo mesmo com bancos digitais concorrentes sondando eles.
Além disso, o Inter contratou recentemente Rogerio Goulart (25 anos de mercado, passando por Safra e
Itaú) para aprimorar a área de crédito, carro-chefe da instituição.
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6. Empresas que ‘vivem numa bolha’; gostamos!
Mesmo com o cenário macroeconômico extremamente ruim no Brasil (a taxa de desemprego segue muito
alta, o que afeta renda e confiança do consumidor) e com os mercados de crédito e imobiliário
claramente desaquecidos, o Inter conseguiu entrar numa inércia de crescimento muito clara, haja vista os
números expressivos de crescimento em suas principais linhas de negócio. Gostamos desse tipo de
empresa, que parece viver numa “realidade paralela” do restante do País.
Temos vários exemplos no Brasil de empresas que conseguiram crescer exponencialmente nos últimos
anos mesmo com a economia jogando contra e o ponto em comum que concluímos ao analisa-las é que:
saber onde você quer chegar e o que fazer para chegar lá é a principal combinação para crescer mesmo
com o mundo “fora da empresa” jogando contra. Esse é o sentimento percebido nas análises dos
resultados do Banco Inter nesse período e no potencial de crescimento que existe dentro do seu universo
de atuação.
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Informações
importantes
DISCLAIMER
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Este relatório de análise foi elaborado pela Rico CTVM S.A. (“Rico”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº
598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisã o de
investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informaçõe s
contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Rico não se
responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para c ada
perfil de investidor. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises
e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à Rico e que estão sujeitas a modificaç ões
sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente
influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Rico. O analista responsável pelo
conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicaç ão
de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analis tas da
Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores
Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP. O atendimento de nossos clientes é re alizado
por empregados da Rico. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Ante s de
qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o
seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adeq uados
a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor po de
aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados
futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulaç ões e
os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de
relacionamento da Rico, podendo também ser divulgado no site da Rico. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para
qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Rico.
A Ouvidoria da Rico tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as
soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 771 5454. SAC. 0800 7 74
0402. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no sit e da
Rico: https://www.rico.com.vc/custos
A Rico se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilizaç ão
deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A
Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros.
Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. De sta
forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário
macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam
identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “ stops” para limitar as possíveis perdas. O
investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada
pela Rico. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um
investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um
investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma
declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de merc ado, o
cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo
resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio -longo prazo. Não
há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto O investimento em opções é preferencialmente indic ado
para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. No mercado de opções, são
negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado
pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito al to
por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao ca pital
investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de
produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada
pela Rico. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em
prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dia s e
máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados
livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias
são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais
significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico.
Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar
um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilid ade de
oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o
patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário
macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. Analistas: Thiago Salomão – CNPI-P: EM 1399; Matheus Soares –CNPI
EM1969. Responsável pela Análise da Rico CTVM S.A (Instrução CVM n °483): Roberto Indech – CNPI EM1426 / analises@rico.com.vc /
11-2505-1900

