
FITCH AFIRMA IDRS DO BRDE E ELEVA SEU RATING
NACIONAL PARA ‘AA(BRA)’; PESPECTIVA ESTÁVEL

  
 Fitch Ratings-Sao Paulo-17 December 2018: A Fitch Ratings afirmou, hoje, os IDRs (Issuer
 Default Ratings – Ratings de Probabilidade de Inadimplência do Emissor) em Moeda
 Estrangeira e Local ‘BB-’ (BB menos) do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).
 A Perspectiva dos IDRs é Estável.  
  
 Ao mesmo tempo, a agência elevou o Rating Nacional de Longo Prazo da instituição para
 ‘AA(bra)’, de ‘AA–(bra)’ (AA menos (bra)). A Perspectiva do rating é Estável.  
  
 Os demais ratings d BRDE foram afirmados. A relação completa das ações de rating
 encontra-se ao final deste comunicado.   
  
 PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DOS RATINGS 
 IDRs, RATINGS NACIONAIS E RATING DE SUPORTE 
  
 Os IDRs do BRDE são movidos pelo suporte de seus controladores, os estados do Paraná,
 de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e são igualados aos dos dois primeiros,
 que respondem por dois terços de seu capital. A Fitch classifica com ratings públicos
 Paraná (‘BB–’ (BB menos)/Estável; ‘AA(bra)’/Estável) e Santa Catarina (‘BB–’ (BB menos)/
Estável; ‘AA(bra)’/Estável). A análise do Rio Grande do Sul é feita internamente. A situação
 creditícia, principalmente dos dois primeiros estados, influencia fortemente os ratings do
 BRDE.  
  
 A elevação dos ratings nacionais se deve à equalização das classificações do banco às de
 Paraná e Santa Catarina. 
  
 O Rating de Suporte (RS) ‘3’ reflete a moderada probabilidade de suporte dos
 controladores, em especial do Paraná e de Santa Catarina. A Fitch acredita que a
 probabilidade de o BRDE receber suporte dos acionistas não é limitada pelo perfil
 financeiro atualmente fraco do Rio Grande do Sul, pois o estado possui reservas de capital
 no banco. Além disso, tanto Paraná como Santa Catarina realizaram aportes de capital na
 instituição. Como o BRDE não distribui dividendos e, obrigatoriamente, reinveste todo seu
 lucro, uma retirada de capital é muito improvável, na opinião da Fitch. A agência não atribui
 Ratings de Viabilidade (RVs) a bancos de desenvolvimento como o BRDE. 
  
 O banco é relativamente pequeno, o que, considerando a flexibilidade financeira de
 seus controladores, reduz o custo e aumenta a probabilidade de suporte, para o qual
 a Fitch acredita que o regulador não imporia impeditivos. Os ratings refletem, ainda, a
 importância da instituição e seu papel estratégico para o desenvolvimento do Sul do
 Brasil.  
  
 O BRDE atua principalmente no financiamento de empresas e cooperativas privadas e, em
 menor escala, de municípios, sempre com a missão de desenvolvimento. O banco possui
 um modelo de negócios estável e concentra suas operações nos estados controladores e
 nos limítrofes. 
  
 A instituição é altamente integrada e opera em linha com as políticas econômicas de
 seus controladores. A Fitch acredita que, a exemplo de outros bancos públicos, estratégias
 e metas podem ser influenciadas pelas orientações políticas de seus controladores. Por



 outro lado, decisões estratégicas devem ser aprovadas unanimamente pelos três estados,
 o que reduz a possiblidade de conflitos entre os controladores.  
  
 O perfil financeiro do banco não tem impacto direto sobre os ratings e pouco variou desde
 a última revisão da Fitch.  
  
 Sua principal fonte de captação são os recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento
 Econômico e Social (BNDES)/Finame, que vem reduzindo sua representatividade
 (aproximadamente 78% das obrigações em junho de 2018). O banco vem buscando
 alternativas para ampliar sua captação por meio de novas fontes de recursos
 complementares nacionais e de entidades de desenvolvimento internacionais, o que a
 Fitch considera positivo para a expansão da capacidade de financiamento, principalmente
 com a redução dos limites do BNDES.  
  
 Em fevereiro de 2018, o BRDE fechou acordo a Agência Francesa de Desenvolvimento
 (AFD) para uma linha de financiamento de EUR50 milhões, que ajuda a reduzir a
 concentração em recursos do BNDES. Em termos de liquidez, não há grandes pressões e
 obrigações de curto prazo. Sua liquidez é historicamente alta. 
  
 SENSIBILIDADES DOS RATINGS 
 IDRs, RATINGS NACIONAIS E RATING DE SUPORTE 
  
 Como os ratings do BRDE são movidos pelo suporte, podem ser rebaixados se um ou mais
 acionistas também o forem e/ou se a Fitch observar alterações no controle do banco e
 nas políticas de distribuição de dividendos. Uma ação de rating negativa também pode
 ocorrer em caso de mudanças na capacidade ou na propensão de os estados controladores
 (sobretudo Paraná e Santa Catarina) prestarem suporte ao BRDE. O potencial de elevação
 dos IDRs é limitado e só se concretizaria em caso de ações de rating positivas nos
 controladores. 
  
 RELAÇÃO COMPLETA DAS AÇÕES DE RATING: 
  
 A Fitch realizou as seguintes ações de rating: 
 -- IDRs de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB–’ (BB menos), afirmados;
 Perspectiva Negativa; 
 -- IDRs de Curto Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘B’, afirmados; 
 -- Rating Nacional de Longo Prazo elevado para ‘AA(bra)’, de ‘AA–(bra)’ (AA menos (bra));
 Perspectiva Estável; 
 -- Rating Nacional de Curto Prazo ‘F1+(bra)’ (F1 mais (bra)), afirmado; 
 -- Rating de Suporte ‘3’, afirmado. 
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 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 BRDE. 
  
 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. 
  
 A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras disponíveis até 30 de setembro
 de 2018. 
  
 Histórico dos Ratings: 
  
 Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 25 de julho
 de 2016.  
  
 Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 13 de março
 de 2018. 
  
 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 XII do Formulário de Referência, disponível em sua página na
 Internet, no endereço eletrônico: https://www.fitchratings.com.br/system/pages/384/
CVM_Form_Referencia_2017_Jul18.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.br’. 
  
 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 Global de Rating de Bancos (12 de outubro de 2018); 
 -- Metodologia de Ratings em Escala Nacional (18 de julho de 2018). 
  
  
  
 Media Relations: Jaqueline Carvalho, Rio de Janeiro, Tel: +55 21 4503 2623, Email:
 jaqueline.carvalho@thefitchgroup.com. 
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 a Fitch dispõe com respeito a um rating ou relatório serão precisas e completas. Em
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 e incorporam hipóteses e premissas sobre eventos futuros que, por sua natureza, não
 podem ser confirmados como fatos. Como resultado, apesar de qualquer verificação sobre
 fatos atuais, os ratings e as projeções podem ser afetados por condições ou eventos
 futuros não previstos na ocasião em que um rating foi emitido ou afirmado.  
 As informações neste relatório são fornecidas "tais como se apresentam", sem que
 ofereçam qualquer tipo de garantia. Um rating da Fitch constitui opinião sobre o perfil de
 crédito de um título. Esta opinião e os relatórios se apoiam em critérios e metodologias
 existentes, que são constantemente avaliados e atualizados pela Fitch. Os ratings e
 relatórios são, portanto, resultado de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhum indivíduo,
 ou grupo de indivíduos, é responsável isoladamente  por um rating ou relatório. O rating
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 Os profissionais identificados em um relatório da Fitch participaram de sua elaboração,
 mas não são isoladamente responsáveis pelas opiniões expressas no texto. Os nomes são
 divulgados apenas para fins de contato. Um relatório que contenha um rating atribuído
 pela Fitch não constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas, verificadas
 e apresentadas aos investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos
 títulos. Os ratings podem ser alterados ou retirados a qualquer tempo, por qualquer razão,
 a critério exclusivo da Fitch. A agência não oferece aconselhamento de investimentos
 de qualquer espécie. Os ratings não constituem recomendação de compra, venda ou
 retenção de qualquer título. Os ratings não comentam a correção dos preços de mercado,
 a adequação de qualquer título a determinado investidor ou a natureza de isenção de
 impostos ou taxação sobre pagamentos efetuados com respeito a qualquer título. A
 Fitch recebe pagamentos de emissores, seguradores, garantidores, outros coobrigados e
 underwriters para avaliar os títulos. Estes preços geralmente variam entre USD1.000 e
 USD750.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável) por emissão. Em certos casos,
 a Fitch na 
  
 Applicable Criteria  
 Bank Rating Criteria (pub. 12 Oct 2018) 
 https://www.fitchratings.com/site/re/10044408 
 National Scale Ratings Criteria (pub. 18 Jul 2018) 
 https://www.fitchratings.com/site/re/10038626 
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