Fitch Atribui Rating ‘BBB(bra)’ ao BR Partners Banco de Investimento S.A.; Perspectiva
Estável
Fitch Ratings - São Paulo, 16 de outubro de 2014: A Fitch Ratings atribuiu Rating Nacional de Longo Prazo
‘BBB(bra)’, com Perspectival Estável, e Rating Nacional de Curto Prazo ‘F3(bra)’ ao BR Partners Banco de
Investimento S.A..
Principais Fundamentos dos Ratings
Os ratings atribuídos ao BR Partners refletem a boa qualidade de sua equipe de gestão, composta por
profissionais com vasta experiência em instituições de grande porte e líderes no mercado brasileiro. Também
refletem o pequeno porte do banco, sua franquia ainda modesta e a boa capacidade de originação de negócios
de sua atividade principal, assessoria financeira focada em fusões e aquisições. Os ratings ainda consideram os
desafios a serem enfrentados pelo banco no desenvolvimento de seu plano de negócios frente à forte
competição de grandes bancos locais e estrangeiros, que contam com um escopo de negócios mais amplo e
balanços mais robustos.
O plano de negócios traçado pelos controladores do BR Partners prevê atuação como banco de investimento
focado em operações de assessoria financeira, sales & trading (operação de câmbio, renda fixa e derivativos
para clientes), estruturação de operações de mercados de capitais, asset management e private equity. A Fitch
entende que para que o plano seja bem implementado, um apetite de risco limitado, o uso dos sistemas e
controles adquiridos e desenvolvidos e das políticas de risco delineadas são importantes para uma adequada
gestão de riscos. Da mesma forma, a manutenção de uma estrutura enxuta e uma forte disciplina de custos são
fundamentais para o bom desempenho de uma instituição de pequeno porte como o BR Partners.
Embora os demonstrativos financeiros ainda mostrem um banco em estágio pré-operacional, o grupo do qual faz
parte já conta com um histórico consistente de transações concluídas no mercado de fusões e aquisições e de
estruturação de transações no mercado de capitais, incluindo securitização e estruturação de CRIs. O grupo
conta com uma empresa chamada BR Partners Assessoria Financeira Ltda., onde estão registradas as receitas
de comissões ligadas à atividade de assessoria a fusões e aquisições. Há um plano, ainda não concluído, de
tornar esta empresa uma subsidiária do banco, o que contribuiria bastante para que os resultados do banco
fossem mais robustos.
Por hora, o balanço do banco reflete os altos investimentos feitos em sistemas e na equipe para habilitar o
desenvolvimento do negócio de Sales & Trading, o qual tende a tomar corpo e contribuir para o resultado do
grupo de maneira mais expressiva ao longo de 2015.
A base de capital do BR Partners é relativamente baixa (BRL131 milhões em junho de 2014), porém adequada
para seu plano de negócios, que não inclui a formação de uma carteira de crédito. A capitalização do banco está
sujeita a oscilações, que dependem do tamanho de suas posições de câmbio e derivativos para clientes devido
aos altos pesos atribuídos a posições descobertas, mesmo que de curto prazo. O pequeno tamanho da base
de capital e a maior atividade de sua tesouraria tendem a afetar sua capitalização, embora não exista um
problema estrutural, uma vez que tais oscilações resultam de posições de curto prazo.
A rentabilidade do grupo hoje é concentrada nas receitas de comissões referentes à atividade de assessoria
financeira, com histórico consistente de sucesso e uma expectativa de que a contribuição desta área de
negócios continue bastante relevante. O desenvolvimento dos negócios de Sales & Trading e a retomada das
operações de estruturação em mercado de capitais são etapas importantes para uma maior diversificação das
receitas do grupo e também para a diluição dos altos custos de investimento, de pessoal e administrativos, os

quais se elevaram em função da preparação do banco para entrar em plena atividade durante 2014.
Sensibilidades dos Ratings
Ação de Rating Positiva: Os ratings poderão ser elevados no médio prazo em caso de uma execução bemsucedida do plano de negócios, com maior diversificação das fontes de receita e menor dependência de
receitas de comissões, manutenção da capitalização em níveis confortáveis e adequada gestão de riscos e
liquidez.
Ação de Rating Negativa: Uma piora nos resultados operacionais e um enfraquecimento estrutural da
capitalização (índice núcleo de capital Fitch inferior a 13%) podem levar ao rebaixamento dos ratings.
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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 na análise são provenientes do BR Partners. A Fitch utilizou, para sua análise,
informações financeiras até a data-base de 30 de junho de 2014.
Data da primeira publicação do rating em escala nacional: 16/10/2014.
A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a elas relacionadas.
Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
Informações adicionais disponíveis em ‘www.fitchratings.com’ ou ‘www.fitchratings.com.br’. Os ratings acima

foram solicitados pelo, ou em nome do, emissor, e, portanto, a Fitch foi compensada pela avaliação dos ratings.
Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
-- ‘Metodologia Global de Instituições Financeiras’ (31 de janeiro de 2014);
-- ‘Metodologia de Ratings Nacionais’ (30 de outubro de 2013);
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