
1 
 

 
ANALISTA PRINCIPAL  
 
Cynthia Cohen Freue 
Buenos Aires  
54 (11) 4891-2161 
cynthia.cohenfreue 
@spglobal.com 
 
CONTATO ANALÍTICO ADICIONAL  
 
Sergio Garibian 
São Paulo  
55 (11) 3039-9749  
sergio.garibian 
@spglobal.com 
 

Suporte do governo: Supportive 
(que provê suporte) 

   
 
 

Avaliação do Risco da Indústria 
Bancária (BICRA): Brasil  
15 de junho de 2021 
 

   
 
Principais Fatores da Análise 
 

 

Fundamentos 
A S&P Global Ratings classifica o setor bancário da República Federativa do Brasil (Brasil: BB-
/Estável/B; brAAA/Estável/--) no grupo ‘6’ de sua Avaliação do Risco da Indústria Bancária de um 
país (BICRA - Banking Industry Country Risk Assessment). Outros países no mesmo grupo são 
China, Colômbia, Portugal, Tailândia, Trinidad e Tobago, África do Sul e Uruguai (ver gráfico 1). 
Nosso critério de bancos utiliza as classificações de risco econômico e de risco da indústria 
bancária de nosso BICRA para determinar a âncora de um banco que é o ponto de partida para 
atribuirmos um rating de crédito de emissor. A âncora para bancos que operam somente no Brasil 
é ‘bb+’. 
 
 
 

Grupo do Brasil na Avaliação do Risco da Indústria Bancária (BICRA) 6 

7 Risco Econômico 5 Risco da Indústria   

Resiliência econômica Risco Muito Alto Marco institucional Risco Intermediário 

Desequilíbrios econômicos  Risco Intermediário Dinâmica competitiva Risco Alto 

Risco de crédito na economia Risco Alto Funding (captação de recursos) 
de todo o sistema 

Risco Intermediário 

Pontos fortes: Pontos fracos 

− Base de depósitos de clientes extensa e estável. 
Mercado de capitais moderadamente amplo e 
profundo.  

− Margens de intermediação financeira líquidas 
(NIMs - net interest margins) elevadas e bem 
superiores às dos sistemas bancários dos pares. 

− Regulação bancária sólida com cobertura 
abrangente e, de um modo geral, alinhada aos 
padrões internacionais. 

 

− Produto Interno Bruto (PIB) per capita e taxa de 
crescimento inferiores aos de outras grandes 
economias emergentes. 

− Forte presença de bancos públicos no sistema, 
causando distorções de mercado. 

− Cultura de pagamento mais fraca que à de economias 
desenvolvidas. 
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Em nossa opinião, os baixos níveis de renda no Brasil e a posição fiscal fraca do governo restringem a 
resiliência econômica do país. O perfil fiscal deve melhorar em 2021, após uma severa deterioração em 
face da pandemia, mas a dívida permanecerá alta. Esperamos um crescimento econômico de 4% em 
2021, embora o desempenho econômico continuará inexpressivo no médio prazo caso não se acelere o 
ritmo de aprovação de reformas. Prevemos menores necessidades de provisionamento para os bancos 
brasileiros em 2021 porque acreditamos que a capacidade de pagamento de dívida de empresas e 
pessoas físicas melhorará conforme a economia se recupera. Até o momento, o desempenho da 
qualidade de ativos foi melhor do que prevíamos, no entanto, é provável que piore à medida que os 
programas de diferimento de pagamentos de empréstimos terminem. No entanto, a maior cobertura de 
provisionamento no ano passado deixa os bancos em uma boa posição para lidar com essa piora. 
 
Nossa avaliação do risco da indústria bancária brasileira indica a regulação financeira bem desenvolvida 
do país, bastante alinhada aos padrões internacionais, e o bom histórico do regulador local, que ajudou o 
sistema financeiro a enfrentar a última desaceleração econômica. Em 2020, a rentabilidade dos bancos 
brasileiros foi de certa forma resiliente, dadas as fortes margens, a alta cobertura de provisionamento 
antes da pandemia e a diversificação do mix de receitas. A rentabilidade deve melhorar em 2021, ao 
passo que diminuem as necessidades de provisionamento. O sistema bancário brasileiro tem uma 
composição adequada de funding (captação de recursos), com uma extensa e estável base de depósitos 
de clientes. 
 
Gráfico 1 - Comparação do BICRA: Brasil versus Pares 

 
*Os pares são China, Colômbia, Portugal, Tailândia, Trinidad & Tobago, África do Sul e Uruguai. Cada linha concêntrica corresponde ao nosso 
sistema de pontuação de seis pontos. Pontos mais afastados do centro indicam maior risco. 
Fonte: Standard & Poor’s Financial Institutions Ratings 
Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
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Tendências do risco econômico e do risco da indústria  
Nossa tendência para o risco econômico é estável porque esperamos que as perdas de crédito 
continuem administráveis. Isso se deve à rentabilidade resiliente dos bancos, à alta cobertura de 
provisionamento e às estratégias de crescimento conservadoras em anos anteriores focadas em 
empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignados) a servidores públicos e 
aposentados, financiamentos habitacionais, com índices conservadores de loan-to-value (ou LTV; 
relação entre valor de financiamento e valor do imóvel), e em empréstimos corporativos com 
garantias mais fortes. Esses fatores permitiram ao sistema bancário brasileiro mitigar o impacto 
da contração econômica sobre sua carteira de crédito em 2020 e respaldará uma melhora em 
2021.  
 
Nossa tendência para o risco da indústria bancária brasileira é estável. Esperamos que a 
estrutura de funding do sistema financeiro nacional e a dinâmica competitiva permaneçam 
saudáveis e que o Banco Central do Brasil (BCB) continue estabelecendo a regulação de forma 
proativa, quando necessário, ao passo que altera as medidas que implementou para conter o 
impacto da pandemia no sistema financeiro. 
 

7 Risco Econômico 

 
A classificação de risco econômico para o Brasil se baseia em nossa avaliação do seguinte: 
resiliência econômica, desequilíbrios econômicos e risco de crédito na economia, segundo a 
definição desses termos em nosso critério. 
 

Resiliência econômica: Nível baixo de renda e fraca posição fiscal do 
governo 
 
Estrutura e estabilidade econômica. O Brasil, assim como a economia global, sentiu um 
importante impacto da pandemia da COVID-19 e da consequente retração econômica no ano 
passado. No entanto, a contração do PIB real brasileiro de 4% em 2020 foi relativamente modesta 
em comparação com muitos pares regionais, refletindo a ampla resposta fiscal das autoridades. 
 
Os preços internacionais das commodities se recuperaram com a maior demanda global, 
suportando uma melhora em termos de comércio exterior do Brasil. Devido aos efeitos de base da 
contração de 2020 e às forças externas, projetamos que o crescimento econômico do Brasil se 
recuperará para 4% este ano, moderando-se para 2,2% em 2022-2024. No entanto, a longa 
duração da pandemia gera uma grande incerteza quanto ao desempenho econômico e fiscal do 
Brasil no curto prazo. O ritmo de recuperação da demanda doméstica dependerá em grande parte 
da capacidade das autoridades de distribuir efetivamente a vacina. 
 
A aprovação de reformas microeconômicas em vários setores, as condições externas favoráveis e 
um amplo programa de concessões devem beneficiar o investimento. Ainda assim, a aceleração 
da inflação e o ciclo de aperto monetário podem prejudicar a retomada da atividade econômica. 
Além disso, obstáculos estruturais – sobretudo as regras tributárias complexas, investimentos 
públicos fracos, rigidez fiscal e barreiras comerciais – provavelmente continuarão pesando sobre 
o crescimento no médio prazo. As taxas de crescimento do Brasil são inferiores às de outros 
países em nível semelhante de desenvolvimento, em nossa opinião. Projetamos o PIB per capita 
em US$7.107 para 2021. 
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Flexibilidade da política macroeconômica. Os resultados fiscais deterioraram-se 
acentuadamente devido à contração econômica em 2020 e à ampla resposta de políticas do 
governo à pandemia. No ano passado, o deficit do governo geral atingiu um máximo histórico de 
13,6% do PIB, levando a um aumento da dívida líquida do governo para cerca de 68% do PIB em 
2020, ante 54% em 2019. Com a retomada da atividade econômica (aumentando a arrecadação 
de impostos) e a descontinuidade das medidas extraordinárias de ajuda, estimamos que o deficit 
fiscal deverá ficar em torno de 8% do PIB em 2021. 
 
As autoridades aprovaram gastos moderados acima do teto constitucional este ano (até agora, 
cerca de 1% do PIB), incluindo prorrogação do auxílio emergencial até julho e de outros programas 
de ajuda. Os riscos para nossa projeção de deficit em 2021 incluem potenciais gastos adicionais 
acima do teto de gastos à medida que a pandemia continua, visto que o governo sinalizou a 
possibilidade de prorrogar ainda mais o auxílio emergencial. Ao longo de 2022-2024, projetamos 
que o deficit fiscal atingirá em média 6,2% do PIB, dado que o espaço para reduzir os gastos 
obrigatórios permanece limitado na ausência de reformas fiscais adicionais, especialmente antes 
das eleições presidenciais. Receitas extraordinárias, incluindo as transferências adicionais do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de outros bancos públicos, 
bem como os fundos públicos para pagar a dívida, poderiam ajudar a estabilizar a carga da dívida 
em cerca de 90% do PIB. Em termos líquidos, esperamos que a dívida do governo geral mantenha 
tendência de alta, se aproximando de 74% do PIB em 2024, ante 68% este ano. 
 
Uma composição favorável da dívida, os muitos ativos líquidos do governo e passivos contingentes 
limitados mitigam os riscos de administrar a elevada carga da dívida do Brasil. Desde o final do 
ano passado, o Tesouro Nacional tem conseguido fortalecer seu colchão de liquidez, reduzindo a 
incerteza quanto à gestão da dívida nos próximos meses. O governo aproveitou agora a 
oportunidade para reduzir as emissões em moeda local no mercado doméstico, bem como a 
concentração em instrumentos de juros prefixados de curto prazo. Como resultado, os 
vencimentos aumentaram ligeiramente e a pressão sobre a curva de rendimentos diminuiu. 
 

Tabela 1 - Resiliência Econômica  

(%) 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 

PIB Nominal (US$ bi) 2.063,2 1.917,1 1.877,6 1.444,2 1.522,0 1.614,8 

PIB per capita (US$) 9.917,3 9.143,2 8.888,2 6.788,4 7.106,8 7.493,2 

Crescimento do PIB real (%) 1,3 1,8 1,4 (4,1) 4,0 2,1 

Taxa de inflação média (IPCA) (%) 3,4 3,7 3,7 3,2 6,4 4,0 

Taxa básica de juros (SELIC) (%) 7,0 6,5 4,5 2,0 5,0 6,0 

Dívida do governo geral líquida como % do PIB 56,4 56,4 54,2 68,1 68,2 71,0 

p--Projeção. Fonte: S&P Global Ratings. 
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Desequilíbrios econômicos: Perdas de crédito moderadas em relação ao pico 
atingido em 2020, mas ainda elevadas 
 
Projetamos menores necessidades de provisionamento em 2021 para os bancos brasileiros. À 
medida que a economia se recupera, esperamos que a capacidade de pagamento de dívidas de 
empresas e pessoas físicas melhore. Por outro lado, embora o desempenho da qualidade dos 
ativos, até o momento, tenha sido melhor do que esperávamos, é provável que piore conforme 
terminem os programas de diferimento de empréstimos. No entanto, a maior cobertura de 
provisionamento no ano passado deixa os bancos em uma boa posição para lidar com essa 
possível piora. 
 
O crédito no Brasil teve uma forte expansão em 2020, de 15,5%. Esse crescimento resultou, em 
grande parte, de uma maior procura por crédito pelas empresas, conforme elas aumentavam a 
liquidez visando se prepararem para condições difíceis, e também dos incentivos do BCB para 
elevar os empréstimos que incluíram: ajuda à liquidez, e alívio de capital e provisionamento. Além 
disso, as baixas taxas de juros fomentaram os financiamentos imobiliários. 
 
Contudo, acreditamos que o crescimento do crédito será bem menor em 2021, quase a metade do 
nível registrado em 2020. Isso se deve à ausência de medidas extraordinárias governamentais e 
ao menor apetite por risco dos bancos em face das condições incertas por uma nova onda de 
infecções no Brasil. Para este ano, esperamos que a expansão do crédito venha dos empréstimos 
de varejo em vez dos corporativos, visto uma possível queda na demanda do setor corporativo, e 
que os gastos de varejo cresçam em relação aos níveis mais baixos de 2020, conforme vão sendo 
suspensas as restrições de distanciamento social. 
 
Gráfico 2 - Crescimento dos empréstimos bancários do Brasil no comparativo anual 

 
Fonte: S&P Global Ratings 
Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
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Gráfico 3 - Crescimento do crédito dos bancos públicos versus bancos privados no comparativo anual 
 

 
Fonte: S&P Global Ratings 
Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 
Preços dos imóveis. Os preços dos imóveis vêm caindo desde 2014 devido à recessão, e esperamos uma 
recuperação demorada, dada a desaceleração econômica ocasionada pela pandemia. A participação 
dos financiamentos imobiliários no volume nacional de empréstimos aumentou nos últimos anos porque 
os bancos focaram produtos de baixo risco. No entanto, o crédito imobiliário respondia por apenas cerca 
de 18% do total de empréstimos em 30 de março de 2021. Por outro lado, não esperamos que a 
qualidade dos ativos dos financiamentos imobiliários se deteriore, porque as políticas para concessão 
desse tipo de operação têm sido adequadas nos últimos anos. Os LTVs eram em média de 57% em 31 de 
dezembro de 2020, com uma presença muito limitada dos empréstimos com garantia do imóvel (home 
equity) e nenhum empréstimo subprime. Além disso, a Caixa Econômica Federal (Caixa: BB-/Estável/B; 
brAAA/Estável/brA-1+) responde por aproximadamente 40% de todos os empréstimos habitacionais do 
país. 
 
Preços das ações. Em nossa opinião, as flutuações nos preços das ações não indicam desequilíbrios 
econômicos mais elevados e os principais bancos brasileiros têm uma exposição direta muito limitada 
ao mercado acionário. 
 
Posição de conta corrente e dívida externa. A conta corrente do Brasil está passando por uma elevação 
cíclica como resultado da melhoria em termos de comércio exterior, dados os preços mais altos das 
commodities, a maior demanda dos Estados Unidos e da China por exportações brasileiras, a 
depreciação do real e a fraca demanda doméstica. Esperamos que, pela primeira vez desde 2007, o 
Brasil registre um pequeno superavit em conta corrente em 2021, após um deficit de 1,7% do PIB em 
2020. Os preços das commodities e a forte demanda externa, liderada pela China, sustentam as 
exportações brasileiras de ferro, soja e derivados do petróleo. 
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Esperamos que a conta corrente volte a registrar deficit estrutural em 2022. Dessa forma, projetamos 
que o deficit em conta corrente ficará em média 2,1% em 2022-2024 e que será totalmente coberto 
pelos investimentos estrangeiros diretos (IED) líquidos. Apesar da queda nos ingressos no ano passado, 
acreditamos que o IED líquido se recuperará gradualmente e continuará sendo a principal fonte de 
financiamento do deficit em conta corrente. Acreditamos ainda que o Brasil pode ser vulnerável a 
mudanças repentinas nos fluxos de IED, pois o passivo externo líquido, que inclui o alto estoque de IED 
no país, responde por quase 150% das receitas da conta corrente em 2021. 
 

Tabela 2 - Desequilíbrios Econômicos 

(%) 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 

Variação anual nos créditos de instituições depositárias para residentes do setor privado em 
pontos-percentuais do PIB (%) 

(6,1) (2,4) 0,4 8,2 (1,4) 0,9 

Saldo da conta corrente / PIB (1,1) (2,7) (3,5) (1,7) 0,1 (1,7) 

Dívida externa líquida / PIB (%) (2,5) (3,9) (2,5) (5,3) (6,7) (6,2) 

p--Projeção. Fonte: S&P Global Ratings. 

 

Risco de crédito na economia: Métricas de qualidade dos ativos melhores do 
que prevíamos, mas o impacto total da pandemia será sentido mais tarde 
 

Capacidade e alavancagem de dívida do setor privado. As moratórias de pagamentos dos 
empréstimos estão postergando a piora nos índices de empréstimos problemáticos (NPLs - 
nonperforming loan). Embora a qualidade dos ativos tenha sido mais forte do que esperávamos, 
acreditamos que os obstáculos permanecem, como um alto nível de economia informal e as 
condições frágeis para pequenas e médias empresas (PMEs) pressionarão as carteiras de crédito, 
conforme as medidas de auxílio governamental são retiradas. A recuperação econômica que 
esperamos em 2021 é um fator crucial que pode ajudar a atenuar a deterioração na qualidade dos 
ativos. Esperamos um aumento nos ativos inadimplentes (NPAs - nonperforming assets), 
atingindo cerca de 3,5% em 2021 e 3,6% em 2022.  
 
No pico da pandemia, 26% dos pagamentos dos empréstimos totais ocorreram dentro do período 
de cura ou de diferimento, ou com 30 dias de atraso, mas, em dezembro de 2020, já haviam 
declinado para cerca de 14%. Do montante de R$ 1,2 trilhão de empréstimos renegociados (ver 
gráfico 4), R$ 632 bilhões foram dentro do período de cura (pagamento retomado e três parcelas 
pagas, pelo menos), R$ 193 bilhões ainda estão em período de carência (principalmente 
empréstimos corporativos e a PMEs), R$ 321 bilhões de pagamentos já retomados, mas três 
parcelas ainda não pagas, já que a retomada do pagamento ocorreu há menos de três meses, e 
somente R$ 68 bilhões estão com 30 dias de atraso. 
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Gráfico 4 - Moratórias de empréstimos 
Por status 

 
Fonte: Banco Central do Brasil 
Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 
Os bancos implementaram estratégias de crescimento conservadoras antes da pandemia, com 
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No final do ano passado, a dívida das famílias correspondia a 30% do PIB (acima dos 27% do ano 
anterior) e a 56,5% da renda disponível familiar anual (superior aos 48,8%), enquanto o serviço da 
dívida representava 31,2% da renda familiar mensal. Os NPLs do portfólio das famílias caíram 
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recuperação atingiram 2,5% em 2020.  
 
Os NPLs corporativos declinaram para 1,2% em 2020 contra 2,1% em 2019. Os incentivos para 
conceder crédito a empresas e a maior demanda do setor provocaram um aumento nos 
empréstimos corporativos, mas esperamos uma moderação nesse crescimento. 
 
Padrões de empréstimo e concessão. Em termos de participação no volume nacional de 
empréstimos, os financiamentos ao setor da construção civil responderam por apenas 0,7% em 
dezembro de 2020 e os empréstimos em moeda estrangeira por somente 4,1%. Além disso, esses 
empréstimos se casam adequadamente no balanço patrimonial. Os bancos têm mantido baixa 
concentração de clientes; estimamos que os 20 maiores devedores representavam cerca de 10%-
12% do total de empréstimos ou 0,4x-0,5x do patrimônio reportado. 
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Cultura de pagamento e Estado de Direito. Em nossa opinião, a cultura de pagamento do Brasil e 
o Estado de Direito são fracos, o que pesa ainda mais sobre o risco de crédito. Segundo o Índice de 
Percepção de Corrupção da Transparência Internacional 2020, o Brasil ocupa a 94ª posição entre 
179. Ainda há um espaço significativo para melhorias, mas a classificação do Brasil é superior à 
de alguns outros países latino-americanos, como México e Bolívia (124ª) e Paraguai (137ª), e 
empata com a do Peru (94ª). 
 
Gráfico 5 - NPLs dos segmentos corporativos e de varejo 

 
Fonte: S&P Global Ratings 
Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
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Gráfico 6 - Composição dos empréstimos bancários brasileiros por segmento 

 
Fonte: S&P Global Ratings 
Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 

Tabela 3 - Risco de Crédito na Economia  

(%) 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 

PIB per capita (US$) 9.917,3 9.143,2 8.888,2 6.788,4 7.106,8 7.493,2 

Crédito doméstico no setor privado & Entidades Públicas Não Financeiras (NFPEs) 
como % do PIB 

46,9 46,6 47,0 54,0 52,8 53,7 

Dívida das famílias como % do PIB 25,0 25,7 27,2 30,1 28,7 29,7 

Dívida corporativa como % do PIB 21,9 20,9 19,7 30,1 21,5 21,2 

Empréstimos em moeda estrangeira como % dos empréstimos domésticos totais 2,9 3,3 3,0 4,1 4,0 4,0 

Ativos inadimplentes (NPAs) como % dos empréstimos domésticos de todo o sistema 
(final do exercício) 

3,2 2,8 2,9 2,1 3,5 3,6 

p--Projeção. Fonte: S&P Global Ratings. 

 

Perdas de Crédito no Cenário-Base 

Esperamos uma queda nos custos de crédito do sistema financeiro brasileiro em 2021 após o pico 
de 4,1% registrado em 2020, dado que os bancos aumentaram as provisões para cobrir perdas 
futuras ao longo dos últimos dois anos. Projetamos 3,0% em 2021 e 2,6% em 2022, ao passo que 
a economia se recupera. Essa nossa estimativa do custo de crédito no Brasil para os próximos 
dois anos incorpora as seguintes premissas: 
 

− PIB crescendo 4% em 2021 e 2,5% em 2022;  
− Taxa de desemprego permanecendo alta em 2021 e diminuindo lentamente em 2022;  
− Inflação atingindo o pico em 2021 e diminuindo gradualmente em 2022;  
− NPAs subindo para 3,5% em 2021 e se mantendo estáveis em 2022.  
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5 Risco da Indústria  

   
Nossa classificação do risco da indústria para o Brasil se baseia em nossa avaliação do marco 
institucional, da dinâmica competitiva e do funding de todo o sistema. 
 

Marco institucional: Ampla cobertura regulatória, com melhorias gradativas 
 
Regulação e supervisão bancária. Em nossa visão, a regulação bancária do Brasil tem uma 
cobertura abrangente de instituições financeiras e uma supervisão adequada, com capacidade de 
fiscalização satisfatória, somadas a várias ferramentas para monitorar riscos no sistema. A 
regulação bancária do país está bastante alinhada aos padrões internacionais em termos de 
contabilidade, capitalização, lavagem de dinheiro, transações com partes relacionadas e 
divulgação de demonstrações financeiras. Além disso, vem melhorando e as autoridades estão 
adotando padrões internacionais. O Brasil implementou completamente Basileia III, em linha com 
os acordos internacionais de integração progressiva. O BCB supervisiona todos os bancos, 
cooperativas de crédito, empresas financeiras não bancárias e outros intermediários financeiros 
(ou seja, bolsas, corretoras de títulos e valores mobiliários, etc.).  A supervisão é realizada com 
base em risco; a cobertura é abrangente; e há regras específicas para liquidez, exposição a 
derivativos, concentração em termos de clientes e região geográfica, operações em moeda 
estrangeira, risco de crédito, risco de mercado e risco operacional, capitalização, compensação e 
divulgação de informações. Consideramos as exigências mínimas regulatórias como adequadas e 
as autoridades promovem uma cultura de risco preventiva.  
 
O BCB, por meio de sua agenda BC#, vem implantando diversas medidas com o objetivo de atingir 
estas metas: promover a inclusão financeira; aumentar a competitividade; fomentar a 
transparência, e estimular a educação financeira e a sustentabilidade. Como parte dessa agenda, 
o órgão estabeleceu as seguintes iniciativas: 
 

− Em novembro de 2020, lançou a ferramenta PIX, um sistema de pagamento instantâneo 
que permite a qualquer pessoa com uma conta em banco transferir dinheiro e efetuar 
pagamentos a qualquer hora, sem nenhum custo para as pessoas.   

− No final de março, o BCB aprovou o Facebook Pay para atuar como um fornecedor do 
serviço de iniciador de transações de pagamentos. Essa entidade será responsável por 
implementar um programa de pagamento dentro do aplicativo de mensagens 
instantâneas WhatsApp usando os meios de pagamento Visa e Mastercard, permitindo 
aos detentores de cartões transferir dinheiro.  

− Implantação do open banking no Brasil em quatro etapas durante 2021, após ter sido 
apresentado em abril de 2019.  

− Consolidação do Cadastro Positivo, aprovado em dezembro de 2019, que é um conjunto 
de bases de dados contendo informações de pessoas físicas ou jurídicas (relativas a 
obrigações pagas ou a pagamentos atualmente em dia), que as instituições financeiras 
utilizam para verificar o histórico de inadimplência do devedor.  

− Em abril de 2021, o BCB colocou em consulta pública uma proposta normativa sobre 
divulgação de informações relativas aos riscos sociais, ambientais e climáticos pelas 
instituições do sistema financeiro nacional. Na primeira fase, contemplando aspectos 
qualitativos, o foco é a divulgação de informações claras, consistentes e comparáveis 
sobre governança, estratégias e gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos. Na 
segunda fase, prevista para 2022, se estabelecerá a divulgação obrigatória de 
informações quantitativas (metas e métricas).   
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Em resposta à pandemia da COVID-19 e ao impacto econômico das restrições de distanciamento 
social, o BCB introduziu diversas medidas para limitar os danos ao sistema financeiro. Isso 
englobou medidas de liquidez (redução das exigências de reservas e linhas de crédito); moratórias 
de empréstimos; e uma redução dos depósitos compulsórios; limites de pagamento de dividendos 
e ajuda de capital em empréstimos reestruturados a PMEs. Além disso, a taxa interbancária 
(Selic) foi reduzida para níveis recordes e o governo ofereceu empréstimos com garantia 
governamental para PMEs. 
 
Histórico regulatório. O histórico regulatório do Brasil é, em nossa visão, intermediário. O BCB 
tem uma abordagem proativa em relação à regulação. O sistema financeiro brasileiro tem sido 
resiliente em meio à economia fraca dos últimos anos, e as medidas do governo foram eficazes 
para compensar os potenciais problemas de liquidez. O BCB também foi bem-sucedido na 
identificação de potenciais riscos referentes a alguns produtos de crédito ao consumidor e adotou 
medidas para reduzi-los (como, por exemplo, encargos de capital de risco maiores sobre 
financiamentos de veículos e créditos ao consumidor mais antigos). Entretanto, 10 bancos faliram 
desde 2010, alguns deles com alegações de envolvimento em atividades ilícitas. Essas 
instituições eram muito pequenas e não provocaram problemas sistêmicos. Além disso, as 
autoridades adotaram medidas para fortalecer a supervisão a fim de evitar práticas ilegais no 
sistema, exigindo, por exemplo, a supervisão de valores menores de empréstimos de varejo. Em 
nossa visão, os relatórios de estabilidade financeira semestrais do BCB também contribuem para 
um monitoramento eficaz do sistema financeiro e para a promoção de medidas proativas. 
 
Governança e transparência. Avaliamos a governança e a transparência como pelo menos 
adequada. O Brasil dispõe de uma regulação bancária adequada que incentiva práticas de 
governança satisfatórias. Em nossa opinião, também existe um nível satisfatório de transparência 
no sistema. Os bancos disponibilizam online suas demonstrações financeiras trimestrais e 
também relatórios financeiros anuais que são auditados por terceiros. Além disso, o BCB publica 
um amplo conjunto de informações sobre o sistema financeiro trimestralmente, incluindo um 
balanço patrimonial consolidado e demonstrações de resultados, informações detalhadas sobre 
empréstimos e respectivos desempenhos, índices de capitalização, junto com outros indicadores 
importantes. O BCB ainda publica as Atas do Comitê de Estabilidade Financeira, que se reúne 
quatro vezes ao ano. 
 
As investigações de bancos públicos durante 2015 e 2016 levantaram preocupações sobre a 
governança dessas instituições. As investigações resultaram em prisões das pessoas envolvidas, 
mas não em problemas sistêmicos para o sistema financeiro. Ademais, a implementação da Lei 
13.303/16 (Lei das Estatais) melhorou significativamente a governança dos bancos públicos, em 
nossa visão, promovendo maior transparência no processo de tomada de decisão e limitando as 
nomeações políticas para posições executivas dos bancos. Acreditamos que a execução diligente 
de tais medidas pode reduzir o risco político para os bancos enquanto aumenta a capacidade 
deles para desempenhar seus papéis econômico e social. 
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Dinâmica competitiva: Distorções de mercado de bancos públicos devem se 
atenuar, mas a presença deles continuará expressiva 
 
Apetite por risco. Consideramos o apetite por risco do setor bancário brasileiro como moderado. 
Durante a recente recessão, a indústria superou o desempenho de outros setores econômicos.  A 
rentabilidade do setor tem sido resiliente devido às altas margens de intermediação financeira 
líquidas (NIMs) e à diversificação de negócios, o que inclui as atividades de seguros e gestão de 
ativos. A rentabilidade dos bancos, medida pelo índice de retorno sobre o patrimônio líquido 
(ROE), foi em média 15,1% nos últimos três anos, abaixo da média de 18,9% entre 2007-2011, 
mas mais forte do que na recessão anterior, quando caiu para 11,8% em setembro de 2016, o 
nível mais baixo registrado. 
 
Nossa avaliação do apetite por risco incorpora ainda a baixa exposição do setor a empréstimos de 
alto risco. Em dezembro de 2020, os financiamentos para o setor de construção civil 
representavam apenas 0,7% e os empréstimos em moeda estrangeira 4,1% do total de 
empréstimos em meio ao uso limitado de securitização. Não há empréstimos subprime, e a 
parcela de empréstimos do tipo home equity é inexpressiva. Exposições adicionais a outros 
setores vulneráveis, tais como agricultura, também são limitadas, representando 6,6% dos 
empréstimos. 
 
Gráfico 7 - ROE do sistema financeiro e lucro líquido acumulado 

 
Os meses desse gráfico não batem com os meses do gráfico que aparece no Capital IQ this is not 
an issue 
Fonte: S&P Global Ratings 
Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
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Tabela 4 - Dinâmica Competitiva  

(%) 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 

Retorno sobre patrimônio líquido (ROE) dos bancos domésticos 14,1 14,4 18,2 12,8 13,5 15,0 

ROE de todo o sistema bancário ok 1,2 1,3 1,7 1,2 1,3 1,6 

Participação de mercado dos três maiores bancos* 59,8 57,0 55,4 52,3 52,0 52,0 

Participação de mercado de bancos públicos e bancos sem fins lucrativos** 54,1 51,2 47,1 45,0 44,0 43,0 

p—Projeção. Fonte: S&P Global Ratings 
*Por depósitos. **Por empréstimos 

 
Estabilidade da indústria. O sistema financeiro brasileiro consistia de 136 bancos, quatro bancos 
de desenvolvimento e outras 1.178 instituições financeiras (incluindo cooperativas de crédito, 
credores hipotecários, microfinanciamento e empresas de financiamento ao consumidor) em 31 
de dezembro de 2020. Os dez maiores bancos controlavam cerca de 80% do mercado em termos 
de depósitos em 31 de dezembro de 2020. A participação de mercado dos maiores participantes 
(players) tem se mantido relativamente estável nos últimos cinco anos e não prevemos grandes 
mudanças no médio prazo. Os três maiores bancos controlavam em torno de 53% -57% do 
mercado nos últimos cinco anos. 
 
A demanda por serviços bancários digitalizados no Brasil está se expandindo principalmente em 
razão do uso conveniente e rápido dos serviços, dos menores custos comparados às altas tarifas 
cobradas por bancos tradicionais e do acesso relativamente baixo ao crédito, em nossa visão. As 
fintechs também estão se beneficiando do acesso relativamente generalizado da população a 
smartphones e do “fator milênios”, dado que os clientes mais jovens estão mais interessados em 
soluções bancárias digitais. Além disso, consideramos que uma estrutura regulatória que provê 
suporte (supportive) levou essa fatia emergente do setor a crescer, promovendo a competição. 
Acreditamos que com os grandes bancos adotando novas plataformas tecnológicas, a capacidade 
superior dessas instituições para investir e seus modelos de banco universal as ajudarão a 
preservar a dominante participação de mercado. Portanto, os bancos menores terão cada vez 
mais dificuldades em acompanhar essas tendências. No médio prazo, esperamos que a 
competição se intensifique e a rentabilidade diminua até que os benefícios da redução de custos 
por meio da digitalização se sobressaiam. Isso provavelmente acarretará uma maior consolidação 
entre bancos e fintechs que hoje competem entre si. 
 
Distorções de mercado. Apesar dos esforços do governo para reduzir a participação de mercado 
dos bancos públicos, ela permanece alta, quase 45% (ver gráfico 8). Isso cria distorção de 
mercado porque ainda há um grande diferencial de spread entre bancos públicos e privados. 
Esperamos que os bancos públicos foquem suas áreas tradicionais de expertise e reduzam sua 
participação em negócios não essenciais. Assim sendo, acreditamos que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (BNDES: BB-/Estável/--; brAAA/Estável/--) se 
concentrará nos principais projetos de infraestrutura e nos setores econômicos fundamentais 
para o país, o Banco do Brasil S.A. (Banco do Brasil: BB-/Estável/B) seguirá fomentando o setor 
agrícola, e a Caixa permanecerá concedendo empréstimos a pessoas de baixa renda e 
promovendo o setor habitacional brasileiro. Acreditamos ainda que o governo planeja continuar 
vendendo as altas participações que o BNDES detém em empresas listadas e que o Banco do 
Brasil seguirá focando a venda de ativos não estratégicos em vez de desinvestir suas principais 
unidades. Consequentemente, esse banco poderá vender seus investimentos em outras 
instituições financeiras. A Caixa está considerando realizar uma oferta inicial de ações (IPO - 
initial public offering) de suas seguradoras e subsidiárias de cartão de crédito, que poderá ocorrer 
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este ano, e também fazer IPOs de suas outras operações, como gestão de ativos e loteria, que 
poderão ocorrer posteriormente. A Caixa também pode vender parte de seus investimentos em 
ações e vender ativos imobiliários. 
  
Gráfico 8 - Participação de mercado dos empréstimos de bancos privados versus bancos públicos 

 
Fonte: S&P Global Ratings 
Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
 
Funding de todo o sistema: O setor bancário se beneficia de uma fonte 
considerável e estável de depósitos de varejo 
 
Depósitos de clientes. Nossa avaliação do funding de todo o sistema resulta da baixa exposição 
do setor bancário brasileiro ao funding externo e de uma grande e estável base de depósitos de 
clientes. Os depósitos de clientes (considerando 100% dos depósitos de varejo e 50% dos 
depósitos corporativos) responderam por 78% dos empréstimos totais nos últimos cinco anos. A 
base de depósito de clientes tem sido estável. Com o crescimento moderado do crédito em 2018 e 
2019 e a contração nos anos anteriores, as posições de liquidez dos bancos se fortaleceram. 
Esperamos que os empréstimos aumentem nos próximos anos, com taxas de crescimento de 8% 
nos próximos dois anos, o que exigirá funding adicional. Acreditamos que um aumento de 
depósitos, um ligeiro crescimento das emissões locais e uma redução nos níveis de liquidez serão 
suficientes para financiar esse crescimento.   
 
Funding externo. A exposição do setor bancário brasileiro ao funding externo é moderada, e o 
risco de refinanciamento é baixo. O financiamento externo líquido do setor atingiu em média 9% 
do total de empréstimos nos últimos dois anos. A baixa dependência do funding externo se deve 
principalmente à ampla base de depósitos de clientes do setor e ao portfólio de empréstimos em 
moeda estrangeira limitado. 
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Mercados de capitais e de dívida domésticos. Em nossa visão, os mercados de capitais e de 
dívida do Brasil são moderadamente amplos e profundos. A profundidade do mercado tem 
melhorado nos últimos cinco anos, à medida que aumenta o apetite dos fundos de pensão e 
fundos mútuos por dívidas do setor privado. No final de 2020, os fundos de pensão e mútuos 
detinham ativos que representavam aproximadamente 80% do PIB. Atualmente, uma grande 
porcentagem desses recursos é investida em títulos públicos; no entanto, essas entidades 
também procuram instrumentos com retornos atraentes e prazos mais longos. Esperamos que 
nos próximos três anos o apetite por retornos mais altos amplie os recursos disponíveis para 
emissores bancários e corporativos. Além disso, esperamos que os vencimentos de longo prazo se 
tornem disponíveis, visto que os fundos de pensão também buscarão um melhor casamento em 
seus balanços patrimoniais. 
 

Tabela 5 - Funding de Todo o Sistema 

(%) 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 

Depósitos de clientes domésticos de todo o sistema por fórmula como % dos empréstimos de todo 
o sistema  

79,1 80,5 78,7 89,6 84,8 82,5 

Dívida externa líquida do setor bancário como % dos empréstimos domésticos de todo o sistema  8,0 8,8 9,7 12,4 11,0 10,2 

Empréstimos domésticos de todo o sistema como % dos ativos domésticos de todo o sistema  36,4 36,1 36,4 35,2 37,9 37,9 

Bonds em circulação e Commercial Papers emitidos no mercado doméstico pelo setor privado local 
como % do PIB 

32,5 33,6 35,9 40,8 39,1 39,8 

p - Projeção. Fonte: S&P Global Ratings. 

 
Papel do governo. O governo tem um histórico satisfatório em prover liquidez ao sistema 
financeiro em períodos de estresse, e o BCB atua como um credor em última instância. Uma 
entidade seguradora de depósitos, o Fundo Garantidor de Créditos, cobre até R$ 250.000 por 
depositante por entidade e até R$ 1 milhão agregado em todas as entidades. A instituição 
também faz parte da rede de segurança do sistema e desempenha um importante papel nos 
mecanismos de resolução de vários bancos. 
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Classificações dos Pares do BICRA 
 
Os países do grupo ‘6’ do BICRA são bem diferenciados. Comparado com a Colômbia, o Brasil 
possui um marco regulatório mais forte e alinhado aos padrões internacionais, mas esse ponto 
forte é moderado pelas distorções ocasionadas pela grande participação dos bancos públicos, 
que não é o caso da Colômbia. A China continua a apresentar um ritmo de crescimento do PIB 
muito mais forte (embora moderado) do que o Brasil, o que sustenta a avaliação de risco 
econômico do primeiro, embora a alavancagem da dívida seja muito maior. Em termos de risco da 
indústria, os bancos chineses têm perfis de financiamento mais fortes, enquanto consideramos a 
estrutura institucional mais forte para os bancos brasileiros. 
 

Tabela 6 - Classificações do BICRA dos Pares da República Federativa do Brasil     

 Brasil China Colômbia 
Portuga
l Tailândia 

Trinidad e 
Tobago 

África do 
Sul Uruguai 

Âncora bb+ bb+ bb+ bb+ bb+ bb+ bb+ bb+ 

Grupo no BICRA 6 6 6 6 6 6 6 6 

Risco Econômico 7 7 7 6 7 7 7 5 

Tendência do Risco Econômico Estável Estável Estável Estável Negativa Negativa Negativa Estável 

Resiliência Econômica 5 3 4 3 4 5 5 4 

Desequilíbrios Econômicos 3 4 4 4 2 3 4 2 

Risco de Crédito na Economia 4 5 4 4 6 4 4 4 

Risco da Indústria 5 5 5 6 4 5 5 7 

Tendência do Risco da Indústria Estável Estável Estável Estável Estável Estável Estável Estável 

Marco Institucional 3 4 4 3 3 4 3 4 

Dinâmica Competitiva 4 4 3 4 4 4 3 4 

Funding de Todo o Sistema 3 1 3 4 2 2 4 4 
Avaliação de Suporte 
Governamental 

Supportiv
e 

Altamente 
supportive 

Supportiv
e Incerta 

Altamente 
supportive Supportive Incerta 

Supportiv
e 

 

Suporte do Governo 
  
Avaliamos o governo brasileiro como supportive (que provê suporte) ao setor bancário doméstico. 
Acreditamos que o governo oferecerá suporte extraordinário aos bancos sistemicamente importantes 
(cuja falência poderia comprometer o sistema de pagamento do país) no evento de uma crise. O Brasil 
possui diversos mecanismos de resolução vigentes que incluem soluções para o setor privado. 
 

    

Tabela 7 - As Cinco Maiores Instituições Financeiras por Ativos (31 de março de 2021) 
 

Ativos (R$ Milhões) Ratings de Crédito de Emissor Importância Sistêmica 

Itaú Unibanco Holding S.A. 2.124.817,0 BB-/Estável/B Alta 

Banco do Brasil S.A. 1.829.203,0 BB-/Estável/B Alta 

Banco Bradesco S.A. 1.612.801,0 BB-/Estável/B Alta 

Caixa Econômica Federal 1.437.101,0 BB-/Estável/B Alta 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 737.237,0 BB-/Estável/- Alta 
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Em dezembro de 2019, o governo encaminhou ao Congresso um projeto de lei complementar chamado 
“Resolução Bancária” para discussão e aprovação. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 281/19 cria dois 
mecanismos para solvência de instituições financeiras, como bancos, seguradoras e entidades de 
previdência privada: o Regime de Liquidação Compulsória (RLC) e o Regime de Estabilização (RE). 
Dependendo do mercado regulado, os dois regimes podem ser estabelecidos pelo BCB, pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) ou pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Além de 
implementarem os regimes de solvência, esses órgãos reguladores podem exigir que as instituições 
financeiras elaborem planos de recuperação, com medidas para restaurar a viabilidade do negócio, e um 
plano de saída viável, com informações para amparar uma rápida e ordenada solvência da instituição. 
 
Os reguladores podem aprovar a Resolução Bancária que considerarem mais apropriada para o caso. O 
Regime de Estabilização deverá ser aplicado a instituições de importância sistêmica, cuja falência 
financeira provoque instabilidade na economia, mas outros bancos também poderão ser tratados sob 
esse regime. Para esses cenários, o BCB realizará uma análise de viabilidade, incluindo a análise do 
balanço patrimonial e a disponibilidade de instrumentos para capitalização interna (bail-in). Tão logo 
decida sobre o regime de estabilização, o BCP definirá a ordem dos instrumentos necessários: 
instrumentos de capitalização interna (bail-in) ou uso de recursos, ou ambos (o projeto de lei fornece a 
ordem de recursos e os instrumentos bail-in a serem usados para fins de absorção de perdas). O Regime 
será executado por um administrador nomeado pelos reguladores, que deve buscar uma solução privada 
para a retomada dos negócios. De imediato, o Regime de Estabilização suspende o exercício dos direitos 
dos acionistas e destitui os administradores da instituição em situação de insolvência. O Regime de 
Liquidação Compulsória será aplicável se o risco para a estabilidade financeira for considerado baixo. O 
Regime, executado por um liquidante designado, envolve o encerramento das atividades da instituição, a 
submissão ao regime de concursais (que classifica os credores por ordem de prioridade) e a venda de 
ativos. As situações que podem levar à promulgação dos regimes de resolução incluem insolvência, 
exposição a risco incompatível com o patrimônio líquido, ativos insuficientes para cobrir perdas e 
violações repetidas de padrões legais e regulamentares. 
 
O projeto também estabelece a criação de Fundos de Garantia de Crédito para pagar depósitos 
garantidos e fornecer liquidez ao sistema, e Fundos de Resolução para conceder empréstimos e 
capitalizar instituições mediante o RE. Os recursos para a capitalização dos fundos virão do sistema 
financeiro. No caso do RE, o fundo de resolução pode constituir uma instituição de transição (bridge 
banks), que será capitalizada para receber os ativos e passivos da instituição sob resolução até que 
sejam assumidos por terceiros ou descontinuados. Se os recursos privados não forem suficientes para 
garantir a estabilidade financeira, o governo poderá emprestar recursos para a resolução. Nesse caso, 
algumas condições devem ser atendidas, como o esgotamento dos recursos dos acionistas e a 
possibilidade de séria ameaça ao sistema financeiro. O governo será o primeiro a ser reembolsado 
quando a instituição se recuperar. 
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Certos termos utilizados neste relatório, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa visão sobre os fatores que são 
relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são atribuídos em nossos Critérios e, por isso, devem ser lidos em 
conjunto com tais Critérios. Consulte os Critérios de Rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações. Informações 
detalhadas estão disponíveis aos assinantes do RatingsDirect no site www.capitaliq.com. Todos os ratings afetados por esta ação de 
rating são disponibilizados no site público da S&P Global Ratings em www.standardandpoors.com. Utilize a caixa de pesquisa localizada 
na coluna à esquerda no site. 

 

Critérios e Artigos Relacionados 
 
Critérios 
− Metodologia de ratings soberanos, 18 de dezembro de 2017  
− Metodologia e premissas para avaliação do risco da indústria bancária de um país, 9 de novembro 

de 2011  
− Bancos: Metodologia e Premissas de Rating, 9 de novembro de 2011 
 
 
Este relatório não constitui uma ação de rating 
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