
 

Sobre o Banco Inter - Simples e digital como você espera; sólido e seguro como tem que ser. 
Acreditamos que a relação das pessoas com seu banco pode ser mais simples, transparente e justa. 
E estamos fazendo essa transformação acontecer. Desde 1994, o Banco Inter percorre uma 
trajetória de inovação e crescimento. Somos o 1º banco 100% digital do país e o único a oferecer 
uma conta totalmente isenta de tarifas. Ela é a porta de entrada dos clientes para uma completa 
plataforma digital de serviços. A nossa real preocupação em cultivar relações ganha-ganha tem feito 
de nós um banco parceiro de verdade, cada vez mais reconhecido por clientes, colaboradores e pelo 
mercado. 
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COMUNICADO AO MERCADO 

 
S&P ELEVA RATING DO BANCO INTER 

 

BANCO INTER S.A. (“Banco”), comunica ao mercado em geral que a agência de classificação de 

risco de crédito Standard & Poor's (“S&P”), elevou em dois notches o rating na Escala Nacional de 

Longo Prazo do Banco Inter, de ‘brBBB-’ para ‘brBBB+’.  

 

De acordo com o relatório da S&P, a elevação do rating é consequência dos maiores níveis de 

capitalização provindos da oferta pública de ações, que proporcionou ao Banco maior flexibilidade 

para expansão da carteira de crédito e seguir alavancando a crescente base de clientes.  

 

A agência espera a manutenção da estratégia de crescimento do Banco, liderada pela expansão das 

operações de crédito, principalmente pelo crédito imobiliário, dada a expertise e a boa performance 

no setor mesmo em meio a um cenário macroeconômico desafiador. 

 

Os analistas destacaram resultados positivos como a melhoria da qualidade de crédito, mitigação de 

riscos de descasamento de prazos e importantes avanços na venda cruzada de produtos e na 

autonomia de captação de recursos, se beneficiando do crescimento exponencial da base de clientes 

nos últimos meses. 

 

Clique aqui para acessar o relatório completo. 

 

 

Belo Horizonte, 22 de junho de 2018 

ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 
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