Banco ABC Brasil
O Banco ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito
e serviços para empresas de médio a grande porte, um dos únicos do país a contar
com suporte de um controlador internacional e autonomia local.
O ABC Brasil é administrado por uma equipe de executivos altamente qualificados, com
longa experiência no mercado financeiro, que também são acionistas do banco e contam
com ampla autonomia na tomada de decisões, sendo capazes de detectar e explorar
oportunidades setoriais e conjunturais da economia brasileira.
O banco está presente no Brasil desde 1989, quando iniciou a construção de uma sólida
base de clientes corporate, oferecendo produtos financeiros de alto valor agregado.
A partir de 2005, passou a atuar também no segmento de empresas médias.
É reconhecido pela profunda expertise na análise e concessão de crédito e oferece aos
clientes um amplo portfólio de produtos e serviços, incluindo assessoria em Fusões e
Aquisições (M&A) e estruturação e distribuição de operações de Mercado de Capitais.
O Banco ABC Brasil (ABCB4) está listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa
de Valores de São Paulo (BM&FBovespa).
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Serviços que facilitam a
gestão dos negócios
Conta-Corrente

CONTA-CORRENTE

Serviços

COBRANÇA
PAGAMENTOS
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO
INTERNET BANKING
BACENJUD

O seu relacionamento com o Banco ABC Brasil tem
início com a abertura da conta-corrente de sua empresa.
O gerenciamento da conta-corrente e a utilização dos
serviços de transferência bancária e de pagamentos
são realizados por meio do Internet Banking ABC Brasil.

Cobrança
Nosso produto possibilita que a gestão dos recebíveis de
sua empresa seja feita com total segurança e agilidade.
Estão disponíveis todas as modalidades: Cobrança
Vinculada, Cobrança Registrada e Cobrança Simples.
Utilizando nosso serviço de cobrança, sua empresa contará
com uma série de vantagens a preços competitivos:
• Recebimento através de todos os canais eletrônicos
e rede de pagamentos;
• Gerenciamento sistêmico da carteira;
• Envio de instruções eletrônicas;
• Troca de arquivos automatizados;
• Disponibilidade de 2ª via de boleto atualizada de
forma eletrônica;
• Envio do boleto de cobrança através de mensagem
via e-mail e celular.

Vantagens:
• Várias formas de envio dos seus compromissos
(recepção de layouts diversos, upload de arquivos);
• Recebimento de todas as modalidades de
compromissos;
• Gerenciamento sistêmico do contas a pagar;
• Agendamento dos compromissos até 365 dias;
• Disponibilidade do recibo em até uma hora;
• Possibilidade de limite intraday.(1)

Extrato de Movimentação
Agilidade na disponibilidade das informações e
possibilidade de integração com o sistema de
gerenciamento de sua empresa. Os arquivos são
enviados de forma eletrônica com periodicidade
diária e sem custo para a sua empresa.

Internet Banking
Nesse canal de atendimento eletrônico, sua
empresa terá acesso, em horário expandido, a
todas as informações referentes à movimentação
bancária e aos serviços de transferência de
valores e de pagamentos.

Pagamentos

BacenJud

Oferecemos uma solução completa para o
gerenciamento do contas a pagar de sua empresa.
Boletos bancários, contas de concessionárias e
tributos podem ser pagos pela internet ou através de
troca de arquivos, com agilidade e segurança.

Solicite a centralização das ordens judiciais e
garanta remuneração dos valores bloqueados
até o repasse. Tenha também acesso fácil e
eletrônico às informações de bloqueio através do
Internet Banking.

BANCO ABC BRASIL

1. Operações sujeitas a aprovação de crédito e condições do produto.

5

Soluções financeiras sob
medida para a sua empresa

Produtos

EMPRÉSTIMOS

Empréstimos

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

Empréstimos em Moeda Local

AGRONEGÓCIO

Conta Garantida(1)

COMÉRCIO EXTERIOR

Limite de crédito rotativo disponibilizado em
conta-corrente mediante solicitação, conforme sua
necessidade de recursos, sem obrigatoriedade de
comprovar a destinação. Sua empresa pode fazer a
cobertura diária do saldo devedor durante a vigência
do contrato. Os encargos somente incidirão quando
utilizar os recursos.

REPASSES GOVERNAMENTAIS
FIANÇAS
DERIVATIVOS
APLICAÇÕES
MERCADO DE CAPITAIS
FUSÕES E AQUISIÇÕES

Cheque Empresa(1)
Crédito rotativo com limite preestabelecido,
movimentado diretamente pela empresa. O Cheque
Empresa facilita o gerenciamento diário do fluxo
de caixa e é ideal para suprir necessidades de caixa
emergenciais e de curtíssimo prazo. A renovação de
limites pode ser automática, dispensando contratação
a cada período.
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Operações Estruturadas(1)
Além das linhas de crédito tradicionais, o
Banco ABC Brasil desenvolve operações
de empréstimos estruturados feitos sob
medida para a necessidade da sua empresa,
procurando aproveitar oportunidades
específicas de mercado e/ou buscar proteção
contra riscos financeiros que possam
comprometer seu resultado. Essas soluções
contam com configurações mais complexas,
envolvendo Cédulas de Crédito Bancário
(CCBs), fianças e estruturas de financiamento
desenhadas exclusivamente para nossos
clientes, além da possibilidade de agregar
qualquer tipo de garantia real ou fidejussória
ao negócio.

Capital de Giro(1)
Nas operações de capital de giro, o crédito é
disponibilizado na conta-corrente da empresa
através de contratação simplificada, com ou
sem garantias. Os prazos e formas de
pagamento são flexíveis, com taxas prefixadas
ou pós-fixadas.
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Empréstimos em Moeda
Estrangeira
Repasse em Moeda Estrangeira
(Resolução nº 3.844)(1)
Modalidade de empréstimo para capital de
giro e investimentos de empresas brasileiras.
As operações são amparadas pela Resolução
nº 3.844, do Banco Central, com o Banco
ABC Brasil captando recursos no exterior e
repassando-os às empresas com taxas
indexadas à moeda estrangeira.

Working Capital(1)
Empréstimo em moeda estrangeira concedido
pela agência do Banco ABC Brasil no exterior às
subsidiárias de empresas brasileiras que buscam
capital de giro. Nessa operação, é necessária a
garantia da matriz brasileira.

Empréstimo em Moeda Estrangeira
(Lei nº 4.131)(1)
É concedido pela agência do Banco ABC
Brasil no exterior diretamente às empresas
brasileiras que buscam capital de giro a taxas
internacionais prefixadas ou pós-fixadas.

Financiamento Imobiliário(1)
O Banco ABC Brasil desenvolve também operações
de Financiamento Imobiliário sob medida para sua
empresa. São linhas dedicadas a financiar a execução
dos empreendimentos imobiliários e atender à
exposição de caixa desses projetos.
Essas soluções contam com configurações mais
complexas, envolvendo CCBs, análise específica
com relação aos tributos, garantia do próprio
empreendimento e respectivos recebíveis das
vendas de suas unidades.
Vantagens para o empreendedor:
• Melhoria da estrutura de caixa do
empreendimento;
• Financiamento do desencaixe entre
recebimentos e despesas do projeto;
• Adequação dos prazos do financiamento aos
prazos do empreendimento;
• Customização dos desembolsos conforme
cada tipo de projeto;
• Entendimento das diversas estruturas
jurídicas e societárias utilizadas nos projetos;
• Acesso rápido e simples dos
compromissários compradores às linhas de
crédito imobiliário dos bancos de varejo.
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Antecipação de
Recebíveis
Duplicatas(1)
Ótima opção para antecipar o fluxo de suas vendas
a prazo, garantindo o recebimento imediato de
duplicatas em carteira. Uma operação que reduz o
prazo médio do contas a receber de sua empresa e
permite o financiamento de suas vendas de forma
ágil e simples.

Direitos Creditórios

(1)

Antecipação de recursos vinculada ao fluxo de
recebimento futuro de contratos comerciais e/
ou serviços ou qualquer outro instrumento
representativo de direitos creditórios. Essa
modalidade possibilita o aumento do controle da sua
carteira de recebíveis e otimiza a gestão do fluxo de
caixa da sua empresa.
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Cartões de Crédito(1)
Operações de empréstimo baseadas no histórico
de faturamento dos recebíveis de cartão de crédito
da empresa, através da formalização do domicílio
bancário desses cartões no Banco ABC Brasil, com
a sua utilização em garantia.
Operação disponível para empresas que
realizam suas vendas por meio das principais
credenciadoras de cartões, entre elas Cielo, Rede
e Get Net, nas bandeiras Visa e MasterCard.
Vantagem:
• Possibilidade de alavancagem dos
recebimentos de cartão como garantia de
operações de crédito.

Antecipação a Fornecedores(1)
É um convênio de serviços dedicado a otimizar
a gestão do contas a pagar do cliente. Com
ele, os fornecedores do nosso cliente poderão
antecipar seus recebimentos futuros a partir
da cessão desses créditos sem coobrigação
diretamente ao Banco ABC Brasil.
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Vantagens para o cliente:
• Fortalecimento da relação com os
fornecedores, possibilitando melhores
condições comerciais e/ou de prazo;
• Melhoria de estrutura do balanço contábil;
• Financiamento do contas a pagar sem
alavancar endividamento bancário;
• Maximização de linhas de crédito ociosas;
• Alongamento do prazo de pagamento
com menor custo financeiro (adequação
de caixa).

Vantagens para o fornecedor:
• Acesso rápido, simples e seguro a linhas
bancárias com custos diferenciados;
• Recursos menos sensíveis a flutuações
de mercado;
• Não compromete as linhas de crédito em
outros bancos;
• Por se tratar de cessão de crédito sem
coobrigação, não é registrada no balanço
como passivo bancário;
• Sem necessidade de abertura de
conta-corrente.

1. Operações sujeitas a aprovação de crédito e condições do produto.
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Agronegócio
Cédula Produtor Rural (CPR)(1)
Título de crédito representativo de promessa de
pagamento em moeda local equivalente a uma
determinada quantidade de produto agropecuário,
com emissão exclusiva de produtores rurais.
Sua destinação é voltada ao financiamento do ciclo
de produção do agronegócio em qualquer fase (préplantio, desenvolvimento, pré-colheita ou colheita).
Os beneficiários da CPR são os produtores rurais
(pessoas físicas ou jurídicas), suas cooperativas
e associações.
O valor financiável é equivalente à produção no
período de vigência da dívida contratada, calculada a
partir dos preços médios divulgados pelo mercado.
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Certificado de Depósito
Agropecuário/Warrant
Agropecuário (CDA/WA)(1)
Esse título de crédito é utilizado como garantia
de operações de crédito em geral. Representa,
respectivamente, promessa de entrega de
produtos agropecuários depositados em
armazém devidamente aprovado pelo banco e
promessa de pagamento que confere direito de
penhor sobre o CDA correspondente, assim como
sobre o produto nele descrito.

Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES)
BNDES Automático

(1)

Agregação de Valor à Produção Agropecuária
(PRODECOOP) e Programa de Capitalização de
Cooperativas Agropecuárias (PROCAP-AGRO);
• Setor Agrícola: Programa Renovação
e Implantação de Novos Canaviais
(PRORENOVA) e Programa para Construção e
Ampliação de Armazéns (PCA).

Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (FUNCAFÉ)
FUNCAFÉ – FAC(1)
Financiamento à aquisição do café, amparado em
recursos do FUNCAFÉ.

FUNCAFÉ – Estocagem(1)
Financiamento à estocagem do café, amparado
em recursos do FUNCAFÉ.

Encargos: juros prefixados negociados via deságio.

Financiamento de capital de giro:

FUNCAFÉ – Capital de Giro(1)

Certificado de Direitos Creditórios do
Agronegócio (CDCA)(1)

• Setor Agrícola (Cooperativas): Programa de
Capitalização de Cooperativas Agropecuárias
(PROCAP-AGRO);

O CDCA é um título de crédito representativo
de promessa de pagamento, emitido com lastro
em negócios realizados por cooperativas de
produtores rurais e empresas que exerçam atividade
de comercialização, beneficiamento ou industrialização
de produtos e insumos agropecuários ou de máquinas
e implementos utilizados na produção agropecuária.

• Setor Sucroalcooleiro: Programa de Apoio ao
Setor Sucroalcooleiro (PASS).

Financiamento de capital de giro para a indústria
de café solúvel, de torrefação de café e para a
cooperativa de produção amparado em recursos
do FUNCAFÉ.

Financiamento de projetos de investimentos com
valor financiado de até R$ 20MM:
• Setor Agrícola (Cooperativas): Programa
de Desenvolvimento Cooperativo para
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Importante: as informações acima
poderão sofrer alterações sem aviso
prévio e conforme as normas vigentes.
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Comércio Exterior
O Banco ABC Brasil disponibiliza uma ampla linha de produtos
de financiamento de comércio exterior, auxiliando sua empresa
na estruturação de operações por meio de soluções integradas
com clientes e fornecedores.

Exportação
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC)(1)
O ACC é a antecipação, parcial ou total, em moeda nacional, de até
100% da futura exportação de mercadorias e/ou serviços de sua
empresa. O ACC facilita a adequação do fluxo de caixa enquanto sua
empresa adquire insumos/produtos, fabrica e exporta. O custo da
operação é composto de taxas de juros do mercado internacional.

Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE)(1)
O ACE viabiliza a antecipação parcial ou total, em moeda nacional,
de até 100% das receitas de exportações de mercadorias e/ou
serviços de sua empresa, facilitando a adequação do seu fluxo
de caixa enquanto adquire insumos/produtos, fabrica e exporta.
O custo do ACE é composto de taxas de juros do mercado
internacional, normalmente atreladas à Libor.
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Pré-Pagamento de Exportação(1)
Modalidade de financiamento à exportação para a fase pré-embarque, em que a empresa exportadora
capta recursos de financiadores no exterior. Usualmente, a operação é contratada por prazo superior a
360 dias, para financiamento de até 100% do valor a ser exportado. Seu custo é composto de taxas de
juros do mercado internacional, normalmente atreladas à Libor.

Confirmação de Cartas de Crédito de Exportação(1)
A Carta de Crédito de Exportação é um crédito documentário aberto por um banqueiro a favor do
exportador no Brasil, a qual poderá ser confirmada pelo Banco ABC Brasil, que assumirá o risco de
crédito e o risco político do país-sede do banqueiro no exterior.

Bid Bond(1)
É uma garantia bancária emitida por um banco brasileiro – podendo ser confirmada ou não por
banqueiro estrangeiro – que visa garantir a participação de um exportador no Brasil em uma
concorrência internacional.

Performance Bond(1)
É uma garantia bancária emitida por um banco brasileiro que objetiva assegurar a obrigação de um
exportador no Brasil de performar um contrato de fornecimento de mercadorias e/ou serviços junto ao
importador no exterior, destinada a garantir-lhe o fornecimento de bens e/ou serviços assumido pelo
exportador brasileiro.

BANCO ABC BRASIL
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Nota de Crédito à Exportação (NCE)/Cédula de Crédito à Exportação (CCE)(1)

Financiamento de Importação (FINIMP)(1)

A NCE e a CCE são títulos de crédito emitidos pelo exportador em favor do Banco ABC Brasil. Podem
ser indexadas em reais ou outras moedas, como dólar ou euro. São isentas de IOF, pois os recursos
obrigatoriamente deverão ser destinados para o financiamento do ciclo de exportação de mercadorias e/
ou serviços a serem exportados.

O FINIMP é uma linha de financiamento que visa
estender o prazo de pagamento previamente negociado
entre o importador brasileiro e o exportador no exterior,
podendo o desembolso ser à vista, a prazo ou até
antecipadamente ao embarque das mercadorias e/ou
prestação de serviços. Seu custo é composto de taxas
de juros do mercado internacional normalmente
atreladas à Libor.

A NCE e a CCE também poderão ser emitidas pelas empresas que vendem produtos e/ou serviços para
os exportadores finais e necessitam de financiamento da cadeia produtiva da exportação (exportação
indireta), contando também com o benefício da isenção do IOF.

Câmbio Pronto de Exportação(1)
Consiste na contratação de operações de câmbio em que o Banco ABC Brasil compra moeda estrangeira
do exportador resultante de suas vendas para o exterior, comprometendo-se a entregar o contravalor em
reais em até dois dias úteis contados da contratação, respeitando as determinações regulamentares do
Banco Central do Brasil.

BNDES – EXIM(1)
Financiamento à exportação de bens listados na relação de produtos financiáveis do BNDES.

Importação
Carta de Crédito de Importação(1)
A Carta de Crédito de Importação ou Letter of Credit (LC) é uma modalidade de garantia bancária que pode
contar com a confirmação do risco de crédito do banco brasileiro emissor por um banqueiro estrangeiro e
visa garantir o pagamento das importações de empresas brasileiras junto aos seus clientes exportadores
no exterior, pois, uma vez emitida a LC, o importador brasileiro terá a certeza de que o pagamento da sua
importação só será efetuado após o embarque das mercadorias e/ou prestação dos serviços.
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Desconto de Saque de Importação (Forfaiting)(1)
O Forfaiting é uma modalidade de adiantamento de
recursos para o exportador no exterior sobre os títulos
representativos das mercadorias vendidas a prazo para o
importador brasileiro normalmente através de saques ou
notas promissórias, emitidos pelo exportador no exterior
e aceitos pelo importador brasileiro.

Câmbio Pronto de Importação(1)
Consiste na contratação de operações de câmbio
em que o Banco ABC Brasil vende a moeda estrangeira
necessária para o importador brasileiro para liquidação
de suas compras externas de mercadorias e/ou serviços,
comprometendo-se a entregar a moeda estrangeira
em até dois dias úteis contados da contratação,
respeitando as determinações regulamentares do
Banco Central do Brasil.

BANCO ABC BRASIL

1. Operações sujeitas a aprovação de crédito e condições do produto.

17

Repasses
Governamentais
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
BNDES – FINAME(1)
Financiamento de investimentos na aquisição de
máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional,
cadastrados no FINAME.

BNDES – EXIM(1)
Financiamento à exportação de bens listados na relação
de produtos financiáveis do BNDES.

BNDES Automático(1)
Financiamento de capital de giro:
• Setores e porte específicos (destinado a determinados
tipos e tamanhos de companhia, definidos pelo BNDES):
Programa BNDES de Apoio ao Fortalecimento da
Capacidade de Geração de Emprego e Renda (PROGEREN);
• Setor Agrícola (Cooperativas): Programa de
Capitalização de Cooperativas Agropecuárias
(PROCAP-AGRO);

Financiamento de projetos de investimentos com valor financiado de até R$ 20MM:
• Setores de Indústria, Comércio e Serviços: BNDES Automático;
• Setor Agrícola (Cooperativas): Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à
Produção Agropecuária (PRODECOOP) e Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias
(PROCAP-AGRO);
• Setor Agrícola: Programa Renovação e Implantação de Novos Canaviais (PRORENOVA) e Programa
para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA).

BNDES – FINEM(1)
Financiamento de projetos de investimentos com valor financiado superior a R$ 20MM.

Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAFÉ)
FUNCAFÉ – FAC(1)
Financiamento à aquisição do café, amparado em recursos do FUNCAFÉ.

FUNCAFÉ – Estocagem(1)
Financiamento à estocagem do café, amparado em recursos do FUNCAFÉ.

FUNCAFÉ – Capital de Giro(1)
Financiamento de capital de giro para a indústria de café solúvel, de torrefação de café e para a
cooperativa de produção amparado em recursos do FUNCAFÉ.

• Setor Sucroalcooleiro: Programa de Apoio ao Setor
Sucroalcooleiro (PASS).
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Importante: as informações acima
poderão sofrer alterações sem aviso
prévio e conforme as normas vigentes.
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Derivativos
Empresas que possuam ativos ou passivos indexados
à variação de preço de um determinado ativo – e não
querem correr os riscos associados às oscilações de
preço desse ativo – podem se proteger utilizando
contratos de derivativos. O Banco ABC Brasil tem forte
expertise em operações de derivativos, como Swaps,
Termos de Moedas, Termos de Mercadorias e Opções.

Termo de Moeda (NDF – Non
Deliverable Forward)(1)

Fianças(1)
Operação na qual o Banco ABC Brasil, na
qualidade de fiador, garante uma obrigação
contratada pelo cliente (afiançado) junto a
terceiros (beneficiário). Caso o cliente não honre
suas obrigações perante o beneficiário, o banco
fiador assume essa responsabilidade. O Banco
ABC Brasil opera com as modalidades de Fiança
de Aluguel, Participação em Concorrência,
Fornecimento, Adiantamento de Pagamento a
Fornecedores e Processos Fiscais ou Judiciais.
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Nesse tipo de contrato, uma das partes se obriga a comprar
e a outra a vender moeda estrangeira para liquidação
financeira em data futura, a um preço predeterminado
negociado entre elas, sem entrega física. Podem ser
contratadas operações de termo entre uma moeda
estrangeira e o real ou entre duas moedas estrangeiras.
Essas operações podem contar com limitadores de alta
(Cap) ou de baixa (Floor) sobre a taxa de câmbio de ajuste.

Termo de Mercadoria(1)
Contrato em que uma das partes se obriga a comprar
e a outra a vender certa quantidade de mercadoria
(commodity) para liquidação financeira em data futura,
a um preço predeterminado negociado entre as partes,
sem entrega física. As operações são referenciadas em
preços praticados no mercado futuro em bolsas de
mercadorias nacionais e internacionais.

Swap(1)
É um acordo entre duas partes para troca de índices/
taxas de um fluxo financeiro. No vencimento da
operação, em datas intermediárias acordadas entre as
partes, a liquidação financeira se dará pela diferença
entre os indexadores acordados entre as partes,
aplicados sobre o valor-base do Swap. O Swap pode ser
indexado a variações cambiais, índices de preços, taxas
de juros ou preços de mercadorias. As curvas do Swap
podem estar sujeitas a limitadores de alta (Cap) ou de
baixa (Floor), estabelecidos sob a forma de terceira curva
ou fator prefixado, e barreiras (knock-in ou knock-out).

Opções(1)
Acordo entre duas partes em que um prêmio é pago
pela aquisição do direito de compra ou venda de
um determinado ativo, em data futura, a um preço
preestabelecido. O titular de uma opção de compra
(call) tem o direito de comprar determinada quantidade
do ativo-objeto em uma data futura a um preço préacordado, enquanto o titular da opção de venda (put)
tem o direito de vender o ativo-objeto a um preço préacordado. Para o comprador da opção, a perda máxima
é limitada ao prêmio pago. O vendedor (lançador) de
uma opção tem a obrigação de vender (se for uma call)
ou comprar (se for uma put) o ativo-objeto ao preço
estabelecido. O Banco ABC Brasil negocia opções flexíveis
de taxa de câmbio, índice DI e mercadorias na modalidade
Europeia. As opções podem contar com limitadores de
alta (Cap) ou de baixa (Floor) sobre a taxa de ajuste ou
com barreiras (knock-in ou knock-out).
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Aplicações

Letra de Crédito do Agronegócio
(LCA)

Certificado de Depósito Bancário (CDB)

A LCA é um título de captação de recursos
emitido pelo Banco ABC Brasil, lastreado
por direitos creditórios originários de
financiamentos a produtores rurais ou a suas
cooperativas. Pode ser remunerada por taxa
de juros prefixada, IPCA ou percentual do CDI
e é isenta de IOF. Pessoas físicas não pagam IR
sobre os rendimentos da aplicação em LCA e o
prazo mínimo é de 90 dias para resgate. A sua
venda está sujeita a disponibilidade de lastro.
Conta com garantia do FGC.

O CDB é um título de renda fixa emitido pelo Banco ABC Brasil,
representativo da promessa de pagamento do principal
acrescido da remuneração convencionada. O rendimento
do CDB pode ser referenciado em (i) taxas prefixadas,
(ii) percentual do CDI ou (iii) índices de preços (IPCA e
IGP-M). O CDB possui garantia do FGC até o limite fixado
pelo Banco Central do Brasil e pode ser negociado nas
seguintes modalidades:
• Liquidez diária: esse tipo de CDB pode ser resgatado a
qualquer momento a partir da data acordada;
• Vencimento final: só pode ser resgatado na data de
vencimento da aplicação;

Letra de Crédito Imobiliário (LCI)

• Progressivo: a taxa de remuneração aumenta à medida
que os recursos permanecem mais tempo investidos no
banco. A taxa estabelecida na data de resgate do CDB é
aplicada por todo o período, desde o início da operação;

A LCI é um título de captação de recursos
emitido pelo Banco ABC Brasil, lastreado por
operações de crédito garantidas por hipoteca ou
por alienação fiduciária de imóvel. A LCI pode
ser remunerada por taxa de juros prefixada,
percentual do CDI ou índices de preços (IPCA
e IGP-M) e o prazo mínimo é de 90 dias para
resgate. Confere ao titular direito de penhor
sobre os imóveis a ela vinculados. A venda de LCI
para os investidores está sujeita a disponibilidade
de lastro. Conta com garantia do FGC.

• Escalonado: nesse tipo de CDB, a taxa de remuneração
paga ao investidor também aumenta à medida que
os recursos permanecem mais tempo investidos. A
diferença é que, no CDB Escalonado, a remuneração
paga na data de resgate é formada pela composição
das taxas aplicadas em cada período;
• Bi-indexado: no vencimento, o investidor recebe
remuneração equivalente a um percentual do CDI ou
uma taxa prefixada, entre as duas aquela de maior
rendimento no período, protegendo-o de eventual
queda da taxa do CDI.

22

Letra Financeira (LF)
Esse título de renda fixa emitido pelo Banco
ABC Brasil é uma alternativa de aplicação
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financeira de longo prazo, com possibilidade
de taxas mais atraentes em relação a outros
instrumentos de renda fixa. A LF possui prazo
mínimo de aplicação de 24 meses, não sendo
admitido o resgate antecipado. Esses títulos
podem ser remunerados por taxa de juros
prefixada, percentual do CDI ou índices de
preços (IPCA e IGP-M). A LF não conta com
garantia do FGC.

Operações Compromissadas com
Lastro em Debêntures
Operações com lastro em debêntures de
emissão de terceiros, isentas de IOF, destinadas
a aplicação de curto prazo. Na data acordada,
o banco tem o compromisso de recomprar e
o cliente de revender o título, corrigido pela
remuneração acordada. A contratação dessas
operações está sujeita a disponibilidade de
lastro. Não contam com garantia do FGC.

Certificado de Operações
Estruturadas (COE)
O COE é um instrumento para aplicação
de recursos que proporciona ao investidor
estruturas de rentabilidade diferenciadas, com
características de instrumentos derivativos. O
COE pode ser referenciado em índices de preços,
ações, taxas de juros, taxas de câmbio, entre
outros ativos, inclusive negociados no exterior.
Não conta com garantia do FGC.
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Mercado de Capitais
O Banco ABC Brasil está entre os principais
players do mercado de capitais brasileiro,
atuando na intermediação de ofertas públicas,
tanto as registradas na CVM quanto aquelas
com esforços restritos de distribuição, locais ou
internacionais. Adicionalmente, oferece soluções
de alteração do perfil de dívida das empresas que
assessora, bem como dívidas estruturadas para
financiamento de projetos, aquisition finance,
etc. O banco atua de maneira destacada em
operações de renda fixa no mercado doméstico,
oferecendo os seguintes serviços de estruturação
de valores mobiliários:

Notas Promissórias
A Nota Promissória é um instrumento de renda
fixa acessível tanto a sociedades anônimas como
a sociedades limitadas.
É um produto bastante utilizado em operações de
empréstimo-ponte, que permite adiantar recursos
para seu emissor enquanto uma operação de
financiamento de longo prazo é estruturada para
acesso amplo ao mercado investidor, ou ainda
em momentos de incerteza em relação às taxas
de juros. Também pode ser usada como fonte de
financiamento de longo prazo, porém com acesso
reduzido ao mercado investidor (emissões com
esforços restritos de distribuição).

24

Debêntures
As Debêntures são um instrumento de renda
fixa adequado à captação de recursos de médio
e longo prazos. Têm como principal vantagem a
flexibilidade na sua estrutura. Outro benefício é que
o cronograma para pagamento de juros e principal
pode ser customizado, permitindo maior aderência
ao fluxo de caixa do tomador dos recursos ou
ainda do projeto a ser financiado. As Debêntures
podem ser simples ou conversíveis em ações e
contar com garantia real, flutuante, fidejussória
ou não contar com garantias. Com relação à
remuneração, geralmente são atreladas a um
índice de preços ou a uma taxa de juros flutuante.

Debêntures de Infraestrutura
São as Debêntures que se enquadram na
Lei 12.431/11, cujos recursos são destinados a
investimentos de infraestrutura classificados
como prioritários nos setores de logística
e transporte, mobilidade urbana, energia,
telecomunicações, radiodifusão, saneamento
básico e irrigação. Permitem captações em
prazos mais longos, com taxas mais baixas
do que as Debêntures tradicionais, devido ao
incentivo fiscal oferecido aos investidores.

Letras Financeiras
São títulos emitidos por instituições financeiras
(bancos, sociedades de crédito, companhias
hipotecárias, etc.), que permitem captações

em prazos maiores que os títulos bancários
tradicionais (devem ter prazo mínimo de
24 meses, sem possibilidade de resgate
antecipado), proporcionando a tais instituições
a diversificação das fontes de recursos e
alongamento do passivo.

Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios (FIDC)
Os FIDC são fundos fechados desenvolvidos
com o objetivo específico de adquirir direitos
creditórios, performados ou não, de uma
empresa ou grupo de empresas, de acordo
com critérios preestabelecidos no regulamento
do fundo. A operação é vantajosa para a
empresa, pois, dependendo da estrutura,
pode não configurar endividamento, mas sim
cessão definitiva (true sale) de uma carteira
de recebíveis. O fundo capta os recursos
necessários para a aquisição dessa carteira,
emitindo cotas lastreadas nos recebíveis, que
serão adquiridas por investidores qualificados.

Certificados Recebíveis
Imobiliários (CRI)
Para empresas que possuem direitos creditórios
imobiliários, como recebíveis de contratos
de locação ou da venda de imóveis, outra
alternativa para captação de recursos é a
cessão desses direitos creditórios a uma
companhia securitizadora, para que esta emita
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CRI lastreados em tais recebíveis. Dependendo
da estrutura adotada, esse tipo de operação
também pode não se configurar endividamento
para a empresa, mas sim cessão de uma
carteira de recebíveis. Podem ser montadas
estruturas de ‘Sale & Lease Back’, ‘Built-to-Suit’,
entre outras.

Distribuição no Mercado Primário
O Banco ABC Brasil possui ampla capacidade
de distribuição dos títulos e valores mobiliários
que estrutura, mantendo um relacionamento
próximo com os principais fundos de
pensão, assets, private banks, family offices e
instituições financeiras do país.

Certificados Recebíveis do
Agronegócio (CRA)
Para empresas que possuem direitos
creditórios do agronegócio, como recebíveis
oriundos do fornecimento de insumos
agrícolas, ou ainda companhias inseridas na
cadeia primária do setor agrícola, assim como
no caso do CRI, também é possível ceder
esses direitos creditórios a uma companhia
securitizadora, para que esta emita CRA
lastreados em tais recebíveis ou direitos.
Também é possível criar estruturas que não se
configurem endividamento para a empresa,
mas sim cessão definitiva (true sale) de uma
carteira de recebíveis.
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Fusões e Aquisições
Através da dedicação de uma equipe com experiência
diferenciada, o Banco ABC Brasil presta serviços de
coordenação, execução e negociação de aquisições,
alienações, investimentos, fusões e reestruturações
societárias, entendendo profundamente as necessidades e
gerando valor para seus clientes corporativos.
A presença ampla do banco em uma variedade de setores
e o estreito relacionamento com empresas de médio e
grande porte conferem entendimento estratégico único
das necessidades de seus clientes, posicionando o
ABC Brasil como o assessor de confiança e o parceiro de
escolha para a execução das transações.
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www.abcbrasil.com.br

