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FITCH ELEVA RATINGS DO BR PARTNERS PARA "A-"; PERSPECTIVA É ESTÁVEL
São Paulo, 16/11/2018 - A agência de classificação de riscos Fitch elevou o rating nacional de longo prazo
do BR Partners de "BBB+" para "A-". A perspectiva é estável. "A elevação do rating do BR Partners reflete
principalmente a maior maturação de seu modelo de negócios (banco de serviços), que aumentou a
diversificação de receitas com o crescimento da atuação no mercado de capitais", de acordo com o
documento da Fitch. A agência diz ainda que a ação considera, além disso, os "altos e estáveis indicadores
de rentabilidade da instituição".
A classificadora de riscos afirma que a instituição financeira reportou fortes resultados no ano passado e
que a tendência é de que o banco encerre este ano com bons indicadores de rentabilidade. Até outubro de
2018, o lucro da holding totalizava aproximadamente R$ 38 milhões, e o do banco R$ 4milhões, destaca a
Fitch.
A agência frisa que o grupo mantém boa base de acionistas investidores, composta por famílias
tradicionais , com negócios em diversos setores da economia local. "O banco tem focado no crescimento de
sua carteira de clientes nas operações de derivativos e na maior pulverização dos riscos de contraparte,
mantendo forte presença em fusões e aquisições (prospecção e coordenação), por meio da BR Assessoria",
segundo o documento. Agora, com o upgrade, o BR Partners passa a ser elegível para investimentos de
fundos de primeira linha, que têm restrição de rating mínimo para aplicação e risco de contraparte.
A Fitch destaca, ainda, que o grupo tem demonstrado boa capacidade de originação e distribuição de
negócios, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). (Fernanda Guimarães fernanda.guimaraes@estadao.com)
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