
 

www.spratings.com 11 de maio de 2021   1 

 

 

Bancos públicos devem antecipar 

pagamentos de dívida com a União 
 

11 de maio de 2021 

 

 

Considerações principais 

− Os bancos públicos pretendem pagar cerca de R$ 200 bilhões em dívidas e instrumentos 

híbridos devidos à União até 2031, de acordo com a decisão do Tribunal de Contas da União 

(TCU). 

− O foco nas unidades de core banking, a concentração da dívida no BNDES e a continuidade 

das vendas de ativos devem facilitar o pagamento dessa dívida. 

− A S&P Global Ratings espera que o impacto na liquidez e nas métricas de capital dos 

bancos seja administrável, embora os instrumentos híbridos de capital e dívida (IHCD) 

devidos ao governo representem uma grande parcela do capital Tier 1 (Nível 1) dessas 

instituições. 

 

 

De 2008 a 2015, o Tesouro concedeu empréstimos de mais de R$ 460 bilhões aos bancos públicos 

como uma ferramenta anticíclica em meio à economia estagnada. O governo também usou esse 

financiamento para sustentar a adequação de capital desses bancos na forma de instrumentos 

híbridos. No entanto, em janeiro de 2021, o TCU determinou que esses bancos teriam de pagar 

parte desses instrumentos de dívida. Segundo o TCU, o governo não recebeu autorização 

orçamentária para fazer esses empréstimos, que estão em conflito com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (BNDES; BB-/Estável/--, 

brAAA/Estável/--), principal financiador do desenvolvimento do país naquela época, deve a maior 

parte desses recursos  R$ 154 bilhões. A Caixa Econômica Federal (Caixa; BB-/Estável/B, 

brAAA/Estável/brA-1+) e o Banco do Brasil S.A. (Banco do Brasil; BB-/Estável/B) devem R$ 35 

bilhões e R$ 8,1 bilhões, respectivamente. Por fim, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB; BB-

/Estável/B, brAAA/Estável/--) e o Banco da Amazônia (BASA; não avaliado) completam a lista com 

R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão, respectivamente.  

 

O pagamento desses instrumentos, no entanto, não será uma tarefa fácil, uma vez que eles 

representam uma quantidade significativa de capital de Nível 1 de alguns desses bancos estatais. 

Conforme ilustrado a seguir, apenas o BNDES e o Banco do Brasil seriam capazes de atender aos 

requisitos mínimos de capital regulatório sem o uso de instrumentos híbridos. Como resultado, 

acreditamos que os planos dessas instituições de vender ativos não essenciais devem continuar 

viabilizando o pagamento dessas dívidas. 
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Gráfico 1 - Índices de capital de Nível 1 

 
Fonte: S&P Global Ratings. 

Todos os direitos reservados. 

 

Gráfico 2 - Instrumentos híbridos do governo 

 
*Capital total ajustado (TAC - total adjusted capital) 
Fonte: S&P Global Ratings. 

Todos os direitos reservados. 
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Caixa planeja realizar IPOs das unidades de seguro, loteria, gestora de ativos e 

cartões de crédito 

 

A dívida da Caixa com a União soma R$ 35 bilhões, dos quais a maior parte é considerada como 

instrumento perpétuo híbrido de capital, representando cerca de 44% do capital de Nível I do 

banco e 49% do capital total ajustado (TAC - total adjusted capital) da S&P Global Ratings em 

dezembro de 2020. No entanto, mesmo antes da decisão do TCU, a estratégia do banco para os 

próximos anos já incluía o pagamento dessa dívida. Nossa projeção de caso-base presume que a 

Caixa seria capaz de pagar seus instrumentos híbridos gradualmente utilizando somente sua 

geração de capital interna. Como resultado, esperamos que o índice de capital ajustado pelo risco 

(RAC - risk-adjusted capital) do banco permaneça em 4,0%-4,5% nos próximos dois anos. Ainda 

assim, a Caixa também pretende vender ativos de forma a facilitar esses pagamentos e manter os 

seus índices de capital regulatório confortavelmente acima dos requisitos mínimos.  

 

Nesse contexto, a Caixa já está em processo de abertura de capital de sua unidade de seguros, 

que deve ser concluída no segundo trimestre de 2021 e captar cerca de R$ 5 bilhões. Após a oferta 

inicial de ações (IPO - initial public offering), a Caixa pretende fazer o mesmo com suas unidades 

de cartão de crédito, loteria e gestora de ativos. Segundo o banco, os IPOs de todas as suas 

unidades devem arrecadar pelo menos R$ 15 bilhões. No entanto, acreditamos que a Caixa poderá 

ter dificuldade em vender seus ativos, pois isso dependerá das condições do mercado, enquanto 

profundas reestruturações organizacionais podem ser necessárias em algumas operações antes 

de serem vendidas. Além disso, o banco pode continuar desinvestindo suas participações 

acionárias, como fez em 2019. Naquele ano, o banco vendeu sua participação avaliada em R$ 7,2 

bilhões na Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (BB-/Estável/--; brAAA/Estável/--) em uma oferta 

secundária de ações e sua participação na resseguradora IRB-Brasil Resseguros S.A. 

(brAAA/Estável/--) no valor de R$ 2,4 bilhões. 

 

Outras maneiras pelas quais a Caixa poderia aumentar seu capital para pagar a dívida com o 

governo é vendendo parte de sua vasta rede de agências para fundos de investimento imobiliário e 

securitizando sua carteira de crédito imobiliário. A Caixa anunciou recentemente planos que 

podem levantar até R$ 100 bilhões em financiamentos por meio de securitização de crédito 

imobiliário, demonstrando que esse instrumento tem potencial para levantar recursos 

expressivos para o banco.  

 

BNDES pagará sua dívida com a União por meio de desalavancagem e venda de 

participações acionárias 

 

Em dezembro de 2020, a dívida do BNDES com o Tesouro, no escopo dos requerimentos do TCU, 

poderia ser dividida em dois componentes: dívida de longo prazo de R$ 140,7 bilhões, que 

representa cerca de 21% do funding (captação de recursos) total, e R$ 13,5 bilhões de 

instrumentos híbridos de Nível 1, que representam 38% dos híbridos total do banco e 9% de sua 

base de capital de Nível 1. Além disso, o BNDES vem antecipando o pagamento de sua dívida com 

a União desde 2015. Até o momento, este já pagou cerca de R$ 450 bilhões, incluindo um 

pagamento de R$ 38 bilhões em março deste ano.  

 

O BNDES também possui uma considerável posição de participação acionária, principalmente por 

meio de sua subsidiária, BNDESPar-BNDES Participações S.A. (brAAA/Estável/--). Em dezembro 

de 2020, a posição de participação acionária registrada em seu balanço totalizava cerca de R$ 

84,1 bilhões, consistindo principalmente de participações em diversas empresas brasileiras 

listadas, incluindo a Petrobras, Vale S.A. (BBB-/Estável/--; brAAA/Estável/--) e Eletrobras - 
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Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (BB-/Estável/--; brAAA/Estável/brA-1+). Nos últimos dois 

anos, o BNDES vem alienando sua participação nessas empresas, incluindo R$ 45 bilhões em 

vendas em 2020 que fortaleceram sua posição de caixa. Acreditamos que o banco usará os 

recursos dessas vendas para continuar antecipando o pagamento de suas dívidas com o Tesouro.  

 

Esses números demonstram como a dívida do governo é significativa para o banco  não apenas 

para fins de funding, mas também para adequação de capital. No entanto, o BNDES tem 

desalavancado seu balanço patrimonial nos últimos anos, o que melhorou materialmente seus 

índices de capital regulatório e diminuiu suas necessidades de financiamento. Como resultado, 

acreditamos que o banco deve ser capaz de se financiar sem o apoio direto do governo no futuro. 

Além disso, mesmo que o BNDES decida amortizar o valor total de seus híbridos com o Tesouro 

(cerca de R$ 36,5 bilhões), que representam 31% do TAC da S&P Global Ratings (TAC S&P), 

esperamos que o banco mantenha um índice de RAC acima de 6,5% nos próximos dois anos. Isso 

seria resultado da desalavancagem da carteira de ações e de sua forte geração de capital interno. 

 

Dívida do Banco do Brasil com a União é menor do que a de seus pares 

 

A estrutura de capital do Banco do Brasil conta com apenas R$ 8,1 bilhões em instrumentos 

híbridos, concedidos pelo governo. Esse montante representa apenas 6% do capital total de Nível 

1 do banco e 7% do TAC S&P. Como resultado, acreditamos que o banco pode amortizar 

gradualmente esse título, mantendo seu ritmo de crescimento e métricas de capital regulatório. 

Além disso, nosso índice de RAC projetado de 6,0%-6,3% para os próximos dois anos já incorpora 

o pagamento dos instrumentos híbridos devidos ao governo nos próximos 10 anos.  

 

No entanto, acreditamos que a estratégia do Banco do Brasil continua focando suas unidades 

principais, o que pode levar a vendas de ativos não essenciais. Nesse sentido, o banco poderia 

alienar suas participações em outras instituições financeiras, o que consideramos não 

estratégico para o modelo de negócios de longo prazo do Banco do Brasil, uma vez que esses 

investimentos não fazem parte do negócio principal do banco. Atualmente, o Banco do Brasil 

detém 50% do capital do Banco Votorantim S.A. (Banco BV: BB-/Estável/B; brAAA/Estável/brA-

1+ e 80% do Banco Patagonia S.A. (CCC+/Estável/C; raBBB-/Negativa/raA-3), que, em conjunto, 

possuem um patrimônio líquido próximo a R$ 6 bilhões. A viabilidade da venda desses ativos 

dependeria da facilidade com que seria para o Banco do Brasil encontrar um comprador disposto 

a pagar o valor de mercado dessas entidades.  

 

A BB DTVM, que é altamente lucrativa, está entre os principais ativos do banco. Embora 

represente menos de 5% da receita total do Banco do Brasil, a BB DTVM gera quase 10% da 

receita líquida total do grupo. Se o banco decidir desinvestir a empresa, acreditamos que a 

estrutura mais provável seria um IPO parcial, semelhante ao que o Banco do Brasil fez com seu 

braço de seguros em 2013. No entanto, acreditamos que essa é uma transação altamente 

complexa porque não existem outras grandes gestoras de recursos listadas no Brasil.  

 

Finalmente, o Banco do Brasil possui um grande negócio de adquirência de cartões de crédito. O 

banco possui investimentos na Elo Serviços, na Cielo S.A. e na Cateno Gestão de Contas de 

Pagamento S.A., que juntas somam um patrimônio líquido próximo a R$ 10 bilhões. O Brasil é o 

maior mercado de adquirência de pagamento com cartão da América Latina, e esse setor vem 

crescendo rapidamente, apesar da alta competição. No entanto, as operações de cartão de 

crédito do Banco do Brasil são altamente lucrativas e fazem parte de seu negócio principal, 

reduzindo a probabilidade de serem desinvestidas. Também acreditamos que uma venda do braço 

de seguros do banco, que fez parte de um IPO em 2013, é improvável neste momento. 
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Alienação gradual de ativos pode beneficiar os credores 

 

Acreditamos que a privatização dos maiores bancos públicos ainda não está em discussão na 

atual administração do governo. Porém, vendas de ativos ou IPOs de algumas subsidiárias desses 

credores já faziam parte do plano estratégico do governo, independentemente de decisão recente 

do TCU. Acreditamos que a pressão sobre os bancos estatais para quitar essa dívida ocorre em 

um momento de restrições fiscais significativas que o Brasil enfrenta atualmente.  

 

Em nossa opinião, as vendas de ativos e IPOs podem aumentar a eficiência e os padrões de 

governança dos bancos, o que provavelmente fortalecerá o desempenho financeiro dessas 

instituições e permitirá que continuem expandindo suas carteiras de crédito. No entanto, também 

podem ter efeitos negativos se feitos às pressas, podendo causar disrupção no modelo de 

negócios dos bancos. Nesse sentido, esperamos que as privatizações ocorram de forma gradual, 

com os bancos permanecendo como acionistas controladores de suas subsidiárias. Embora 

improvável neste momento, acreditamos que a venda total de qualquer uma das principais 

subsidiárias poderia causar contratempos para os bancos públicos, visto que a maioria de suas 

subsidiárias tem sinergias e oportunidades de venda cruzada que diminuiriam no caso de uma 

transação com mudança de controle. 

 

Por fim, esperamos que nossos ratings desses bancos públicos continuem a refletir aqueles do 

Brasil. Os ratings soberanos restringem os ratings dos bancos, dada a exposição total dessas 

instituições ao mercado doméstico e ao status de entidades vinculadas ao governo. Portanto, 

ainda esperamos que os ratings dos bancos sigam a tendência do rating soberano.  

 

Este relatório não constitui uma ação de rating. 
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