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Resumo
Os ratings de emissor de AAA.br, de deposito bancário de longo prazo de AAA.br, e de depósito
bancário de curto prazo de ML A-1.br atribuídos ao Banco BOCOM BBM S.A. (BOCOM BBM)
refletem a boa qualidade da carteira de crédito do banco, evidenciada por indicadores de risco de
ativos que permaneceram consistentemente baixos nos últimos anos e indicadores de
rentabilidade sólidos, que refletem o controle diligente da administração sobre as despesas
operacionais e os padrões conservadores de originação de crédito. Os ratings também
incorporam o grande volume de ativos líquidos do banco. Embora o BOCOM BBM tenha uma
alta dependencia de captações de mercado, essa dependência é mitigada pelos esforços do banco
para alcançar uma maior diversificação de seu mix de captações, incluindo dívida emitida no
mercado brasileiro, assim como instrumentos semelhantes à depósitos. Por fim, os ratings
também incorporam uma alta probabilidade de suporte de seu controlador, o Bank of
Communications Co., Ltd., devido a sua participação majoritária na estrutura acionária do
BOCOM BBM, além do risco reputacional em caso de não assistência. Em dezembro de 2020, o
índice de crédito em atraso sobre carteira de crédito foi de 0.1% e o capital regulatório nível 1 foi
de 14.4%.
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Pontos fortes de crédito
»

A abordagem conservadora do banco para gestão de risco de crédito mitiga a pressão sobre a qualidade dos ativos, enquanto o
melhor perfil de risco de sua carteira de empréstimos compensa a maior concentração de devedores em relação ao seu capital

Desafios de crédito
»

A rentabilidade será desafiada pelo ambiente de baixa taxas de juros e o retorno da competição

»

A qualidade dos ativos pode enfraquecer em 2021, conforme as medidas de estímulo do governo expirem, a depender do
cronograma de vacinação, que pode enfraquecer a recuperação econômica

Perspectiva
A perspectiva estável reflete a expectativa de manutenção dos fundamentos de crédito consistentes com o atual nível de rating ao
longo dos próximos 12-18 meses

Fatores que poderiam levar a uma elevação dos ratings
Os ratings do BOCOM BBM são AAA.br, nivel mais alto de avaliação, não havendo espaço para elevação.

Fatores que poderiam levar a um rebaixamento dos ratings
Os ratings do BOCOM BBM podem ser rebaixados caso haja uma deterioração maior do que o esperado em sua posição de capital e
no perfil de risco dos ativos. Uma redução na capacidade de seu controlador, o Bank of Communications Co., Ltd, em prover suporte
pode também rebaixar os ratings do BOCOM BBM.

Perfil
Fundado em 1858, o BOCOM BBM iniciou suas operações como Banco da Bahia, voltado para as atividades de crédito de varejo e
middle market. Em 1998, o braço comercial do banco se fundiu com o banco de investimento Banco da Bahia Investimentos e formou
uma estrutura de banco múltiplo, alterando seu nome para Banco BBM S.A. Em maio de 2015, o Bank of Communications Co., Ltd.
anunciou a aquisição de uma participação de 80% no banco. Os 20% são detidos principalmente pela família Mariani. Originalmente,
a atividade principal do Banco BBM era empréstimos comerciais no atacado, atividades de negociação proprietária e gestão de ativos.
Em 2003, o banco começou a diversificar sua base de lucros e expandiu suas operações em empréstimos comerciais para o mercado
de upper-midle market, principalmente na forma de empréstimos para capital de giro em moeda nacional ou operações de crédito
relacionadas ao financiamento ao comércio exterior. Hoje empréstimos corporativos do banco são amplamente garantidos por
garantias ou fluxo de caixa contratual.

Principais considerações de crédito
Qualidade de ativos demonstrou resiliência à recessão econômica

O BOCOM BBM historicamente possui padrões prudentes de originação de empréstimos e baixíssimos índices de empréstimos em
atraso. Apesar do bom desempenho da carteira de crédito durante a pandemia até o momento, o banco pode reportar uma deterioração
de qualidade de ativos em 2021 se a recuperação econômica for mais lenta do que o esperado após o fim das medidas de estímulo do
governo federal.
Em dezembro de 2020, os 20 maiores devedores representaram 226% do patrimônio de referência nível 1. Apesar dessa concentração
da carteira, tal risco é mitigado por meio de uma política de crédito conservadora e uma carteira de clientes com forte perfil de crédito,
o que tem protegido o BOCOM BBM de riscos de crédito e mercado durante ciclos econômicos turbulentos.
Em dezembro de 2020, a carteira de crédito expandida, que inclui empréstimos, garantias e dívida corporativa, foi de R$9,3 bilhões, uma
expansão de 52% em relação ao ano anterior. Esse forte crescimento foi decorrente, principalmente, da linha de crédito Programa
Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC-FGI) disponibilizada durante 2020 que conta com garantia do governo federal de 80% do valor
do crédito. Ao mesmo tempo, o índice de créditos em atraso foi 0,1% em dezembro de 2020, ante 0,6% um ano antes, e apesar da
redução da inadimplência, o banco aumentou as provisões para devedores duvidosos (PDD) como medida conservadora tendo em vista
a pandemia do COVID-19. Deste modo, o índice de cobertura de PDD sobre créditos em atraso em dezembro de 2020 alcançou 837%.
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Capital adequado para apoiar as operações do banco no Brasil

Em dezembro de 2020, o BOCOM BBM reportou um índice de capital regulatório nível 1 de 14,4%, uma queda de 70 pontos base em
relação ao ano anterior, devido ao forte crescimento da carteira de crédito no período. Esse nível de capital está em linha com a média
do sistema bancário brasileiro em dezembro de 2020, e representa um adequado colchão para absorver perdas além de poder suportar
o crescimento do crédito, pois está confortavelmente acima do mínimo capital regulatório nível 1 que foi de 7,25% em dezembro de
2020 e que irá gradualmente aumentar para 8,5% até abril de 2022.
Rentabilidade resiliente apesar da pandemia em 2020

Em 2020, o BOCOM BBM reportou um lucro líquido de R$116,5 milhões, uma aumento de 32% em relação ao lucro registrado um ano
antes. Fatores importantes para o aumento do lucro foram uma forte margem financeira que se beneficiou de um menor custo de
captação e ganhos nas operações em moeda estrangeria, compensando, por exemplo, o aumento da PDD decorrente da pandemia. As
despesas operacionais se mantiveram estáveis, com um crescimento de apenas 1% em 2020. O índice de lucro líquido sobre ativos
tangíveis teve uma leve queda para 0,9% em 2020, ante 1,0% em 2019.
Gestão de liquidez defensiva mitiga elevada exposição a captação de mercado

A liquidez do BOCOM BBM reflete a grande parcela de captação de mercado, que em dezembro de 2020 totalizou R$7,30 bilhões,
representando 57,4% dos ativos bancários tangíveis. No entanto, a grande quantidade de ativos líquidos bancários, de R$5,04 bilhões
para o período, ou 39,7% dos ativos bancários tangíveis ajuda a mitigar o risco de elevada captação de mercado.
A participação de captação de mercado (ou seja, captação no exterior e letras financeiras) na estrutura de captação do BOCOM BBM
deve se manter elevada, embora o banco dê continuidade aos seus esforços para acessar uma variedade mais ampla de investidores.
Uma parte considerável dessa captação de mercado incluía linhas de captação do seu banco-controlador, que representaram cerca de
45% da captação total em dezembro de 2020.
O BOCOM BBM gerencia o descasamento de prazos e custos por meio da emissão de instrumentos de dívida em moeda local (letras
financeiras), com um prazo mínimo de dois anos, e outros instrumentos semelhantes a depósitos, tais como Letras de Crédito do
Agronegócio (LCAs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs).
A grande posição do BOCOM BBM em títulos do governo funciona como um colchão em tempos de estresse, juntamente com uma
política de caixa conservadora, que é confortável e atende às obrigações do horizonte de 180 dias do banco. O BOCOM BBM também
adota regras fortes que priorizam a duração dos depósitos, que permitem que banco trabalhem sem déficits de liquidez.

Suporte e considerações estruturais
Suporte de afiliada

Os ratings do BOCOM BBM incorporam uma alta probabilidade de suporte de seu controlador, o Bank of Communications Co., Ltd.,
devido a sua participação majoritária na estrutura acionária do BOCOM BBM, além do risco reputacional em caso de não assistência.
Suporte de governo

Os ratings do BOCOM BBM não incorporam os benefícios de suporte de governo.

Metodologia utilizada nas Ações de Rating referenciadas neste Relatório de Crédito

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

O presente relatório não deve ser considerado como publicidade, propaganda, divulgação ou recomendação de compra, venda, ou negociação
dos instrumentos objeto destas classificações de risco de crédito.
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Termos adicionais apenas para o Japão: A Moody’s Japan K.K. (“MJKK”) é agência de rating de crédito e subsidiária integral da Moody’s Group Japan G.K., que por sua vez é integralmente detida
pela Moody’s Overseas Holdings Inc., uma subsidiária integral da MCO. A Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) é uma agência de rating de crédito e subsidiária integral da MJKK. A MSFJ não é uma
Organização de Rating Estatístico Nacionalmente Reconhecida (“NRSRO”). Nessa medida, os ratings de crédito atribuídos pela MSFJ são Ratings de Crédito Não-NRSRO. Os Ratings de Crédito
Não-NRSRO
são atribuídos por uma entidade que não é uma NRSRO e, consequentemente, a obrigação sujeita aos ratings de crédito não será elegível para certos tipos de tratamento nos
.
termos das leis dos E.U.A. A MJKK e a MSFJ são agências de rating de crédito registadas junto a Agência de Serviços Financeiros do Japão (“Japan Financial Services Agency”) e os seus números
.
de registo são “FSA Commissioner (Ratings) n° 2 e 3, respectivamente.
A MJKK ou a MSFJ (conforme aplicável) divulgam, pelo presente, que a maioria dos emitentes de títulos de dívida (incluindo obrigações emitidas por entidades privadas e entidades públicas
locais, outros títulos de dívida, notas promissórias e papel comercial) e de ações preferenciais classificadas pela MJKK ou MSFJ (conforme aplicável) acordaram, com antecedência à atribuição
de qualquer rating de crédito, pagar à MJKK ou MSFJ (conforme aplicável), para fins de avaliação de ratings de crédito e serviços prestados pela agência, honorários que poderão ir desde
JPY125.000 até, aproximadamente, JPY550.000,000.
A MJKK e a MSFJ também mantêm políticas e procedimentos destinados a cumprir com os requisitos regulatórios japoneses.
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