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Rating Changed Outlook to Negative

Fitch Afirma Ratings do BRB e Revisa Perspectiva Para
Negativa, Devido ao Impacto do Coronavírus
Fitch Ratings-Sao Paulo-17 April 2020:
A Fitch Ratings afirmou os IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) de
Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local 'BB-' (BB menos) do Banco de Brasília S.A. (BRB) e seu
Rating Nacional de Longo Prazo 'A+(bra)' (A mais (bra)). A Perspectiva dos ratings foi revisada para
Negativa, de Estável. Ao mesmo tempo, a agência afirmou os IDRs de Curto Prazo e o Rating
Nacional de Curto Prazo do banco em 'B' e 'F1(bra)’, respectivamente.
A relação completa das ações de rating encontra-se na tabela apresentada neste comunicado.
A Fitch revisou a Perspectiva dos IDRs e do Rating Nacional do BRB para Negativa, de Estável, para
refletir a expectativa da agência de que a deterioração do cenário macroeconômico — devido à
pandemia do coronavírus — afetará a qualidade dos ativos e a rentabilidade do banco. A duração
e a intensidade da crise determinarão o quanto os indicadores de crédito do BRB serão
pressionados, embora a agência acredite que a captação e a liquidez do banco permanecerão
estáveis.
A Fitch revisou suas projeções e agora acredita que a economia do Brasil sofrerá contração de 2%
em 2020, em consequência, principalmente, do impacto do coronavírus nos preços de
commodities, do menor crescimento da China, do aumento da aversão a risco por parte de
investidores estrangeiros e da redução no consumo.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING
Os IDRs em Moedas Local e Estrangeira do BRB são movidos por seu Rating de Viabilidade (RV)
'bb-' (bb menos). O RV do banco é altamente influenciado pelo resiliente perfil da instituição e
também captura as limitações impostas pelo ambiente operacional brasileiro. O BRB mantém sua
forte franquia no Distrito Federal, com uma base de captação de varejo estável e diversificada e
melhora de seu perfil financeiro.
Os indicadores de qualidade de ativos do BRB são bons e refletem seu foco em créditos com
garantias. Em dezembro de 2019, os créditos consignados e imobiliários responderam por 55% e
8% dos créditos brutos, respectivamente. Ambas as carteiras apresentam baixo risco de crédito,

devido à força do tipo de garantias. No mesmo período, os créditos em atraso (Non Performing
Loans - NPLs) acima de noventa dias se mantiveram no confortável patamar de 1,7% dos créditos
brutos, frente a 2,0% no ano anterior. O volume de créditos classificados na faixa 'D–H' da escala
de risco do Banco Central do Brasil (Bacen) diminuiu para 5,1% em dezembro de 2019, frente a
7,6% em 2018. Apesar deste bom histórico, a Fitch acredita que o BRB enfrentará dificuldades para
manter os índices de qualidade de ativos nestes patamares, especialmente em termos de crédito
pessoal e cartões de crédito (20% do total), diante do cenário mais desafiador.
O banco reportou sólida rentabilidade, com lucro operacional correspondendo a 6,2% dos ativos
ponderados pelo risco (Risk-Weighted Assets - RWAs) em dezembro de 2019, frente a 5,7% em
2018. No entanto, devido aos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus, a Fitch acredita
que os índices de rentabilidade do BRB em 2020 serão afetados pela redução de receitas e por um
eventual aumento das despesas de provisionamento.
A capitalização do BRB é adequada. O índice Capital Nível 1 do banco vem melhorando
continuamente desde 2015, sustentado por um crescimento modesto, boa rentabilidade e pelo
pagamento moderado de dividendos. Em dezembro de 2019, este índice ficou em 14,6%, acima
dos 12,2% reportados no fim de 2018. Além disso, a captação e a liquidez do BRB permanecem
fortes. O banco possui uma base de captação de varejo altamente estável, diversificada e de baixo
custo.
As autoridades locais adotaram medidas para aliviar os possíveis impactos da recente crise
causada pela pandemia do coronavírus na liquidez do mercado. A exemplo do que ocorre com
outros bancos brasileiros de médio porte, a expectativa é de que a liquidez do BRB permaneça
proporcional aos seus ratings, apesar de alguma deterioração. A Fitch continuará monitorando as
tendências de liquidez do banco, considerando o atual ambiente operacional.
RATING DE SUPORTE
A Fitch afirmou o Rating de Suporte (RS) '4' do BRB. O RS do banco reflete a baixa probabilidade de
suporte por parte do acionista majoritário, o governo do Distrito Federal (GDF). A agência acredita
que o GDF tem alta propensão, mas capacidade relativamente limitada de prestar suporte ao BRB,
em caso de necessidade. O banco é estrategicamente importante para o GDF, pois é seu principal
agente financeiro e tem relevante participação de mercado em termos de créditos e depósitos no
Distrito Federal. Além de operações comerciais, o BRB desempenha missão pública na região,
onde realiza operações de crédito que visam a promover o desenvolvimento e o crescimento.
ESG
O BRB tem um Score de Relevância de ESG '4' para Estrutura de Governança, devido à sua

natureza de banco público, o que aumenta o risco de potenciais interferências políticas. Isto, por
sua vez, tem impacto negativo no perfil de crédito da instituição e é relevante para os ratings, em
conjunto com outros fatores.

SENSIBILIDADE DOS RATINGS
RV E IDRs
Fatores que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating negativa/
rebaixamento:
-- Um rebaixamento dos ratings do Brasil resultaria em ação semelhante no RV do BRB e nos IDRs
de Longo Prazo do banco, devido à limitação imposta pelos ratings soberanos;
-- Redução, por um período prolongado, no índice resultado operacional/RWAs para menos de
2,5%;
-- Deterioração sustentada do índice Capital Nível 1 do banco para menos de 11%;
-- Desenvolvimentos futuros negativos da Operação Circus Maximus.
Fatores que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating positiva/elevação:
-- Os ratings do BRB atualmente têm Perspectiva Negativa, o que torna uma elevação altamente
improvável a curto prazo.
-- Uma recuperação sustentada do ambiente macroeconômico, incluindo redução de
vulnerabilidades da economia brasileira, poderia desencadear uma revisão da Perspectiva para
Estável.
-- Elevação do rating soberano, embora improvável.
RATINGS NACIONAIS
-- Mudanças nos IDRs do BRB ou no perfil de crédito do banco em relação aos seus pares
brasileiros podem resultar em alterações em seus ratings nacionais.
RATING DE SUPORTE
-- Mudanças significativas na avaliação da Fitch sobre a capacidade e a propensão de o GDF
prestar suporte ao BRB podem afetar o RS do banco.

CONSIDERAÇÕES DE ESG
BRB - Banco de Brasília S.A.: '4,2'; Estrutura de Governança: '4'
Salvo disposição em contrário divulgada nesta seção, o score mais alto de relevância de crédito
Ambiental, Social e de Governança (ESG) é '3'. As questões de ESG são neutras ou têm impacto
mínimo no crédito da entidade, seja devido à sua natureza, ou à forma como estão sendo
administradas pela entidade.
O BRB tem um Score de Relevância de ESG '4' para Estrutura de Governança, devido à sua
natureza de banco público, o que aumenta o risco de potenciais interferências políticas. Isto, por
sua vez, tem impacto negativo no perfil de crédito da instituição e é relevante para os ratings, em
conjunto com outros fatores.
Para mais informações sobre os Fatores de Relevância ESG, acesse 'www.fitchratings.com/esg'.
Melhores e Piores Cenários de Rating - Instituições Financeiras
Os ratings de emissores de Instituições Financeiras têm o melhor cenário de elevação (definido
como o 99º percentil de transições de ratings, medido em uma direção positiva) de três graus ao
longo de um horizonte de rating de três anos; e o pior cenário de rebaixamento (definido como o
99º percentil de transições de ratings, medido em uma direção negativa) de quatro graus ao longo
de três anos. A faixa completa de melhores e piores cenários de ratings de crédito para todas as
categorias de rating varia de 'AAA' a 'D'. Os melhores e piores cenários de ratings de crédito se
baseiam no histórico de desempenho. Informações adicionais sobre a metodologia utilizada para
determinar os melhores e piores cenários de rating específicos do setor estão disponíveis em
https://www.fitchratings.com/site/re/10111579

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:
A presente publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de atendimento
ao artigo 16 da Instrução CVM nº 521/12.
As informações utilizadas nesta análise são provenientes do Banco de Brasília S.A..
A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na classificação de
risco de crédito sejam suficientes e provenientes de fontes confiáveis, incluindo, quando
apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Fitch não realiza serviços de auditoria e não pode
realizar, em todos os casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas.

Histórico dos Ratings:
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 29 de dezembro de
2014.
Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 10 de março de 2020.
A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas, e o
rating atribuído não foi alterado em virtude desta comunicação.
Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
A Fitch publica a lista de conflitos de interesse reais e potenciais no Anexo X do Formulário de
Referência, disponível em sua página na Internet, no endereço eletrônico:
https://assets.ctfassets.net/03fbs7oah13w/2y4eAPivUDC9IMH18RVqWF/
7fea33f5d3601f5c1d63943184ac98cf/CVM_Formulario_Referencia_2019_31.03.2020_FINAL.pdf
Para informações sobre possíveis alterações na classificação de risco de crédito veja o item:
Sensibilidade dos Ratings.
Informações adicionais estão disponíveis em 'www.fitchratings.com' e em 'www.fitchratings.com/
site/brasil'.
A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de
classificação de risco de crédito pelo devedor ou emissor classificado, por uma parte relacionada
que não seja o devedor ou o emissor classificado, pelo patrocinador (“sponsor”), subscritor
(“underwriter”), ou o depositante do instrumento, título ou valor mobiliário que está sendo
avaliado.
Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
-- Metodologia de Rating de Bancos (28 de fevereiro de 2020);
-- Metodologia de Ratings em Escala Nacional (18 de julho de 2018).

BRB - Banco de Brasilia SA; Long Term Issuer Default Rating; Affirmed; BB-; RO:Neg
; Short Term Issuer Default Rating; Affirmed; B
; Local Currency Long Term Issuer Default Rating; Affirmed; BB-; RO:Neg
; Local Currency Short Term Issuer Default Rating; Affirmed; B

; National Long Term Rating; Affirmed; A+(bra); RO:Neg
; National Short Term Rating; Affirmed; F1(bra)
; Viability Rating; Affirmed; bb; Support Rating; Affirmed; 4
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