A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. ("Moody’s Local") atribuiu ao
Banco Agibank S.A. (Agi) o rating de emissor de BBB+.br e os ratings de depósito de longo
prazo de BBB+.br e curto prazo de ML A-2.br. A perspectiva é estável.

Os ratings atribuídos ao Agi refletem o modelo de negócios em plena expansão com foco
em clientes acima de 50 anos de idade, principalmente os beneficiários do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS). A base de clientes do INSS resulta em uma carteira de crédito de
menor risco através da forte originação de crédito consignado. A liquidez do Agi é adequada,
sendo que a sua principal fonte de captação é o depósito a prazo, representando 69% das
captações totais em setembro de 2021. Adicionalmente, desde setembro de 2020, o banco
possui a Vinci Partners como acionista minoritário que além de suportar o forte crescimento
do Agi através de aportes de capital também contribui para a melhora de sua governança
corporativa.
Por outro lado, os ratings são limitados pelo modelo de negócios ainda em fase de
consolidação que traz risco de execução de um crescimento sustentável e rentável. A
expansão também tem resultado em gastos de abertura de pontos físicos de atendimento,
os smart hubs, necessários para o atendimento do seu público-alvo, os aposentados do
INSS.
Desde meados de 2020, o Agi iniciou a expansão dos smart hubs passando de pouco mais
de 600 para 876 em dezembro de 2021 e o número de clientes ativos dobrou, passando
para mais de dois milhões no mesmo período. Grande parte dos novos clientes são
beneficiários do INSS, onde o Agi ganhou o direito de ser o banco preferencial para o
pagamento dos benefícios para algumas regiões do Brasil no leilão realizado do INSS em
2019.
Em setembro de 2021, a carteira de crédito do Agi alcançou R$ 5,5 bilhões, um crescimento
de 188% nos últimos 12 meses. O crédito consignado é o principal produto de crédito,
representando 71% da carteira de crédito total em setembro de 2021. O forte crescimento
da carteira de consignado e a redução da carteira mais arriscada de crédito pessoal para
não-correntistas tem suportado a melhora da qualidade de crédito do banco. O índice de
inadimplência acima de 90 dias reportado pelo banco foi de 5,7% em setembro de 2021,
ante 15,0% em setembro de 2020 e 34,6% em setembro 2019.
Os gastos da abertura dos smart hubs, que devem atingir o breakeven em nove meses,
combinados com a comissão de correspondentes bancários terceirizados, que representam
cerca de 20% da originação de crédito consignado, resultou em prejuízo líquido acumulado
de R$14,8 milhões nos primeiros nove meses de 2021.

Esperamos que a rentabilidade retorne para resultados positivos em 2022, tendo em vista
(i) a proteção dos spreads promovida pela gestão de ativos e passivos do Agi, através de
hedges de fluxo de caixa da posição passiva; (ii) manutenção da tendência de redução dos
níveis de inadimplência, considerando a evolução do mix da carteira de crédito, com uma
participação crescente do portfólio de crédito consignado e crédito pessoal para correntistas;
(iii) maior participação dos smart hubs na originação de novos créditos que, em conjunto
com a maturação dos hubs abertos ao longo de 2021, reduzem as pressões nas despesas
administrativas e aumentam a eficiência operacional da companhia. Assim, a geração de
lucros futuros dependerá da capacidade do Agi em consolidar os pontos mencionados
anteriormente, ao mesmo tempo em que cresce sua carteira de crédito e o engajamento dos
clientes, contribuindo para ampliar e diversificar as receitas do banco, como também
incorporar uma estrutura de custos mais eficiente.
A capitalização do Agi tem sido adequada para suportar a expansão do banco,
principalmente com a entrada da Vinci Partners, que se tornou acionista minoritário ao final
de 2020 e realizou aportes de R$ 400 milhões em 2021. Além do suporte financeiro, a Vinci
Partners também vem ajudando no reforço da estrutura de governança corporativa do
banco, que conta hoje com uma diretoria executiva de mercado.
O forte crescimento da carteira de crédito do Agi tem sido suportado pela captação de
recursos através depósitos a prazo (CDBs), utilizando plataformas parceiras para
distribuição de seus instrumentos. Adicionalmente, tem mantido um confortável colchão de
liquidez, onde em setembro de 2021, o Liquidity Coverage Ratio (LCR, indicador de liquidez
de curto prazo estabelecido pelas normas de Basiléia III) foi de 4.828,3%, sendo que o
mínimo requerido é 100%.
Os ratings do Agi não contemplam nenhum suporte de afiliada, como também não
contemplam suporte do governo federal, dado a sua baixa representatividade no sistema
financeiro como um todo.
A perspectiva estável incorpora a nossa expectativa de que o banco retornará à trajetória de
rentabilidade positiva em 2022 através da sua estratégia de expansão, contrabalanceada
pelo risco de execução resultante de um cenário de baixo crescimento econômico e elevada
inflação nos próximos 12-18 meses.
O Agi é um banco sediado em Campinas-SP. Em 30 de setembro de 2021, o banco reportou
um total de ativos consolidados de R$ 7.888 milhões e um patrimônio líquido de R$ 796
milhões.

Os ratings do Agi podem ser elevados se a qualidade da carteira de crédito se mantiver em
níveis próximos ao reportado em setembro 2021, combinada com uma rentabilidade
sustentável para continuar suportando a consolidação da estratégia de expansão do banco.
Por outro lado, os ratings podem ser rebaixados se os indicadores de qualidade dos ativos
se deteriorarem devido a um maior apetite para produtos mais arriscados, ou o banco reporte
prejuízo devido a não rentabilização do crescimento da sua base de clientes, ou a estratégia
de expansão seja comprometida por limitações de capital.

A metodologia utilizada neste(s) rating(s) foi Metodologia de Rating para Bancos e Empresas
Financeiras, publicada em 24 de junho de 2021 e disponível na seção de metodologias em
www.moodyslocal.com/country/br.

O presente Comunicado de Ação de Rating é um Relatório de Classificação de Risco de
Crédito, nos termos do disposto no artigo 16 da Resolução CVM no 9/2020.
O presente Relatório de Classificação de Risco de Crédito não deve ser considerado como
publicidade, propaganda, divulgação ou recomendação de compra, venda, ou negociação
dos instrumentos objeto destas classificações de risco de crédito.
Para atribuir e monitorar seus ratings, a principal fonte de informações utilizada pela
Moody’s é o próprio emissor, e seus agentes e consultores legais e financeiros. Tais
informações incluem demonstrações financeiras periódicas, projeções financeiras,
relatórios de análise da administração e similares, prospectos de emissão e documentos e
contratos comerciais, societários, jurídicos e de estruturação financeira. Em situações
particulares, para complementar as informações recebidas do emissor, seus agentes e
consultores, a Moody’s pode utilizar informações de dominio público, incluíndo informações
publicadas por reguladores, associações setoriais, institutos de pesquisa, agentes setoriais
ou de governo, e autarquias e órgãos públicos. Consulte a “Lista de Fontes de Informações
Públicas” através do link www.moodyslocal.com/country/br/regulatorydisclosures.

A Moody’s adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na
atribuição de Ratings sejam de qualidade suficiente e proveniente de fontes que a Moody’s
considera confiáveis incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a
Moody's não realiza serviços de auditoria, e não pode realizar, em todos os casos,
verificação ou confirmação independente das informações recebidas nos processos de
Rating. A Moody’s reserva o direito de retirar o(s) Rating(s) quando, em sua opinião, (i) as
informações disponíveis para a atribuição do(s) rating(s) são) incorretas, insuficientes, ou
inadequadas para avaliar a qualidade de crédito do(s) emissor(es) ou emissão(ões), seja
em termos de precisão factual, quantidade e/ou qualidade; e/ou (ii) quando seja improvável
que tais informações permaneçam disponíveis à Moody’s no futuro próximo.
A Moody’s não conduz qualquer avaliação de due diligence relacionada a ativos subjacentes
ou instrumentos financeiros (“Avaliação(ões) de Due Diligence”).
Ao atribuir e/ou monitorar ratings de produtos financeiros estruturados, a Moody’s pode
receber, à depender da natureza da transação, relatórios e informações de terceiros
elaborados à pedido do emissor ou seus agentes e consultores. Estes relatórios podem ter
sido elaborados por instituições financeiras, empresas de auditoria, empresas de
contabilidade, e escritórios de advocacia, dentre outros. A Moody’s utiliza estes relatórios e
informações de terceiros somente na medida em que acredita que sejam confiáveis para o
uso pretendido. A Moody’s não audita nem verifica de forma independente estes relatórios
e informações de terceiros e não faz nenhuma declaração nem garantia, explícita ou
implícita, quanto à exatidão, pontualidade, integridade, comercialização ou adequação para
qualquer finalidade específica destes relatórios e informações de terceiros. Estes relatórios
têm impacto neutro sobre os ratings.
Para atribuir e monitorar ratings de produtos financeiros estruturados, a análise da Moody’s
pode incluir, à depender da natureza da transação, uma avaliação das características e do

desempenho do colateral para determinar sua perda esperada, uma gama de perdas
esperadas e/ou fluxos de caixa esperados. À depender da natureza da transação, a Moody´s
pode também estimar os fluxos de caixa ou as perdas esperadas do colateral utilizando uma
ferramenta quantitativa que leva em consideração reforço de crédito, ordem de alocação de
recursos, e outras características estruturais, para derivar a perda esperada para cada
emissão com rating atribuído.
O(s) Rating(s) foi(foram) divulgado(s) para a(s) entidade(s) classificada(s) ou seu(s)
agente(s) designado(s) e atribuído(s) sem alterações decorrentes dessa divulgação.
Consulte
o
Formulário
de
Referência
da
Moody’s,
disponivel
em
www.moodyslocal.com/country/br, para divulgações gerais sobre potenciais conflitos de
interesse.
A Moody's pode ter fornecido Outro(s) Serviço(s) Permitido(s) à(s) entidade(s)
classificada(s) no período de 12 meses que antecederam esta Ação de Rating. Consulte o
relatório "Lista de Serviços Auxiliares e Outros Serviços Providos a Entidades com Rating da
Moody's através do link www.moodyslocal.com/country/br/regulatorydisclosures para mais
informações.
Algumas entidades classificadas pela Moody’s Local possuíram ou possuem ratings
atribuídos e/ou monitorados por outras agências de rating relacionadas à Moody’s Local no
período de 12 meses que antecedeu esta Ação de Rating. Consulte a página
www.moodyslocal.com/country/br para maiores informações a respeito.

Rating de Emissor
Rating de Depósito – Curto Prazo
Rating de Depósito – Longo Prazo

22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Os Ratings da Moody's são monitorados constantemente. Todos os Ratings da Moody's são
revisados pelo menos uma vez a cada período de 12 meses.
Consulte a página www.moodyslocal.com/country/br/regulatorydisclosures para saber se
a(s) entidade(s) classificada(s) ou parte(s) a ela(s) relacionada(s) foi(foram) responsável(eis)
por mais de 5% da receita anual da agência no exercício anterior.

Consulte o documento Moody's Local Brazil Ratings Scale disponível em
www.moodyslocal.com/country/br para mais informações sobre o significado de cada
categoria de rating e a definição de default e recuperação.
As divulgações regulatórias contidas neste Comunicado de Ação de Rating são aplicáveis
ao(s) Rating(s) e, quando houver, também à perspectiva ou à revisão do(s) respectivo(s)
Rating(s).
Consulte www.moodyslocal.com/country/br para divulgações regulatórias adicionais.
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