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Sao Paulo, January 24, 2018 -- A Moody's América Latina Ltda. rebaixou hoje o rating de emissor de longo
prazo em moeda local na escala global do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para
Ba3 de Ba2, bem como o rating de longo prazo em escala nacional brasileira (NSR) para A2.br de Aa3.br. A
avaliação do perfil de crédito individual (BCA) também foi rebaixada, para ba3 de ba2. A perspectiva para o
rating de emissor em moeda local na escala global, bem como a perspectiva para o emissor, foi alterada para
estável de negativa. Os demais ratings do BRDE não são afetados por esta ação.

Os seguintes ratings do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul foram rebaixados:

- Rating de emissor de longo prazo em moeda local na escala global para Ba3, estável, de Ba2, negativa

- Rating de emissor de longo prazo na escala nacional brasileira para A2.br de Aa3.br

- Perfil de crédito individual para ba3 de ba2

A perspectiva para o emissor também foi alterada, para estável de negativa.

FUNDAMENTOS DO RATING

O rebaixamento reflete a piora da qualidade de ativos, apesar de o Brasil ter recentemente saído da recessão,
e as pressões resultantes na rentabilidade do banco, bem como o risco que o BRDE agora enfrenta com as
alterações na política de concessão de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES (rating de depósitos em moeda local de Ba2, negativa) devido à alta concentração do volume de
captação do BRDE que tem por origem o BNDES.

Apesar destes desafios, os ratings do BRDE ainda refletem o papel consolidado do banco na promoção do
desenvolvimento nos estados relativamente prósperos do sul do Brasil, bem como a capitalização
confortavelmente acima do mínimo regulatório. Em junho de 2017, o capital regulatório do banco foi 14,7%,
contra um mínimo regulatório de 10,5%, e a Moody's espera que o níveis de capitalização fica estável em
2018.

A qualidade de ativos do BRDE piorou de forma constante desde 2015. O índice de inadimplência de mais de
90 dias era 2,6% em junho de 2017, subindo de uma média de apenas 1,7% entre 2012 e 2016. Embora a
inadimplência permaneça relativamente baixa, esta deterioração também minimiza o verdadeiro risco de
ativos do banco uma vez que não leva em conta a reestruturação de crédito resultante de programas de
renegociação patrocinados pelo governo, que representou 1,4% do crédito total nos últimos 12 meses até
junho. No mesmo período, os créditos baixados para prejuízo também aumentaram, para 1,7% da carteira
total, de 0,9% nos doze meses anteriores.

A piora no risco de ativos do banco levou a um aumento significativo nas despesas de provisionamento, que
por sua vez reduziram os resultados do BRDE. Em 2016, as despesas com provisões subiram cerca de 160%.
Embora estas despesas tenham caído em 2017, permaneceram muito acima do patamar dos últimos anos.
Em consequência, a rentabilidade do banco, medida pela relação lucro líquido sobre ativos tangíveis, caiu
cerca de 100 pontos-base para 0,71% em 2016 e ficou relativamente estável nos primeiros seis meses de
2017 em 0,76% em uma base anualizada.

Devido à tépida recuperação econômica no Brasil e o foco do banco nos empréstimos para produtores de
pequena escala, a Moody's espera que o risco de ativos e os custos de crédito do banco permaneçam em
níveis elevados e a rentabilidade, limitada.

A rentabilidade também sofreu por causa da recente queda das taxas de juros no Brasil, que também afetou
as taxas cobradas na concessão de crédito do banco. Ao mesmo tempo, o custo de captação do banco ficou
estável devido à dependência dos recursos oriundos do BNDES, cujas taxas não acompanharam o recuo da



Selic.

Como banco de desenvolvimento que não recebe depósitos, o BRDE é quase totalmente dependente de
captações no atacado via BNDES. Ainda que estas captações sejam relativamente de longo prazo, e portanto
muito mais estáveis que as captações de mercado, a futura eliminação das taxas subsidiadas do BNDES
diminuirão o spread nos empréstimos do BRDE no futuro. Embora a gestão do banco venha tentando
diversificar as fontes de captação, a Moody's espera que a maior parte dos recursos do banco continue vindo
do BNDES. O atual ambiente de queda nas taxas de juros no Brasil. combinado com a introdução de uma
nova taxa de juros para o BNDES, fará com que o BRDE deixe de ter vantagem competitiva nos créditos que
concede em relação aos bancos comerciais. Isto reduzirá a demanda por crédito do BRDE, bem como a
rentabilidade, mesmo com a recuperação da economia. Além disso, se a demanda por crédito aumentar,
apesar da perda da vantagem competitiva em termos de custo do banco, os recentes cortes nos limites de
empréstimos do BNDES recentemente anunciados, limitarão a capacidade de resposta do banco,
complicando os esforços para restaurar os níveis históricos de rentabilidade.

O QUE PODERIA REBAIXAR OS RATINGS

Uma piora significativa nos fundamentos financeiros do BRDE, resultantes de uma deterioração acima da
espera na qualidade da carteira de crédito e, em consequência, níveis menores de capitalização, pode exercer
pressão negativa sobre os ratings do banco.

O QUE PODERIA ELEVAR OS RATINGS

O rating do banco pode sofrer pressão positiva se os riscos de ativos caírem significativamente e se a
rentabilidade se recuperar. Uma diversificação significativa nas fontes de captação também será positivo para
o rating, principalmente se a fonte for estável e de baixo custo.

As metodologias utilizadas nestes ratings foram Bancos ("Banks"), publicada em Setembro de 2017, e
Emissores Relacionados ao Governo ("Government-Related Issuers"), publicada em Agosto de 2017.
Consulte a página de Metodologias de Rating em www.moodys.com.br para obter uma cópia destas
metodologias.

Os Ratings em Escala Nacional da Moody's (NSRs) pretendem ser medidas relativas de idoneidade creditícia
entre emissões e emissores de dívida dentro de um país, possibilitando aos participantes do mercado uma
melhor diferenciação dos riscos relativos. OS NSRs são diferentes dos ratings da escala global no sentido de
que não são globalmente comparáveis ao universo completo das entidades classificadas pela Moody's, mas
apenas com outras entidades classificadas dentro do mesmo país. Os NSRs são designados por um
modificador ".nn" que indica o país relevante, como ".za" no caso da África do Sul. Para mais informações
sobre a abordagem da Moody's para ratings na escala nacional, consulte a Metodologia de Ratings da
Moody's publicada em maio de 2016 sob o título "Equivalência entre os Ratings na Escala Nacional e os
Ratings na Escala Global da Moody's" ("Mapping Moody's National Scale Ratings to Global Scale
Ratings").Embora os NSRs não tenham significado absoluto inerente em termos de risco de default ou perda
esperada, pode-se inferir uma probabilidade histórica de default consistente com um dado NSR a partir do
GSR para o qual o NSR mapeia em um momento específico. para informações sobre taxas de default
históricas associadas às diferentes categorias de escalas globais de ratings em distintos horizontes de
investimentos consulte https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1060333 .

DIVULGAÇÕES REGULATÓRIAS

As fontes de informação utilizadas na elaboração do rating são as seguintes: partes envolvidas nos ratings,
partes não envolvidas nos ratings, informações públicas, e confidenciais e de propriedade da Moody's.

Os tipos de informação utilizado(s) na elaboração do rating são os seguintes: dados financeiros, informações
públicas, e reportes regulatórios.

Fontes de Informação Pública: A Moody's considera informações públicas de diversas fontes como parte do
processo de rating. Essas fontes podem incluir, mas não se limitam, à lista contida no link
http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_193459 .

A Moody's considera a qualidade das informações disponíveis sobre o emissor ou obrigação como sendo
satisfatória ao processo de atribuição do rating de crédito.

A Moody's adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na atribuição de ratings
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sejam de qualidade suficiente e proveniente de fontes que a Moody's considera confiáveis incluindo, quando
apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Moody's não realiza serviços de auditoria, e não pode realizar,
em todos os casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas nos processos de
rating.

O rating foi divulgado para a entidade classificada ou seu(s) agente(s) designado(s) e atribuído sem
alterações decorrentes dessa divulgação.

Consulte a página de divulgações regulatórias em www.moodys.com.br para divulgações gerais sobre
potenciais conflitos de interesse.

A Moody's América Latina Ltda. pode ter fornecido Outro(s) Serviço(s) Permitido(s) à entidade classificada ou
a terceiros relacionados no período de 12 meses que antecederam a ação de rating de crédito. Consulte o
relatório "Lista de Serviços Auxiliares e Outros Serviços Providos a Entidades com Rating da Moody's
América Latina, Ltda." http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_198234  para mais
informações.

As entidades classificadas pela Moody's América Latina Ltda. e partes relacionadas a essas entidades podem
também receber produtos/serviços fornecidos por partes relacionadas à Moody's América Latina Ltda.
envolvidas em atividades de rating de crédito no período de 12 meses que antecederam a ação de rating de
crédito. Consulte o link http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_198235  para obter a lista
de entidades que recebem produtos/serviços dessas entidades relacionadas.

A data da última Ação de Rating foi 26/4/2016.

Os ratings da Moody's são monitorados constantemente, a menos que sejam ratings designados como
atribuídos a um momento específico ("point-in-time ratings") no comunicado inicial. Todos os ratings da
Moody's são revisados pelo menos uma vez a cada período de 12 meses.

Para ratings atribuídos a um programa, série ou categoria/classe de dívida, este anúncio fornece divulgações
regulatórias pertinentes a cada um dos ratings de títulos ou notas emitidas subsequentemente da mesma
série ou categoria/classe de dívida ou de um programa no qual os ratings sejam derivados exclusivamente
dos ratings existentes, de acordo com as práticas de rating da Moody's. Para os ratings atribuídos a um
provedor de suporte, este anúncio fornece divulgações regulatórias pertinentes à ação de rating de crédito do
provedor de suporte e referentes a cada uma das ações de rating de crédito dos títulos que derivam seus
ratings do rating de crédito do provedor de suporte. Para ratings provisórios, este anúncio fornece divulgações
regulatórias pertinentes ao rating provisório atribuído, e em relação ao rating definitivo que pode ser atribuído
após a emissão final da dívida, em cada caso em que a estrutura e os termos da transação não tiverem sido
alterados antes da atribuição do rating definitivo de maneira que pudesse ter afetado o rating. Para mais
informações, consulte a aba de ratings na página do respectivo emissor/entidade disponível em
www.moodys.com.br.

Para quaisquer títulos afetados ou entidades classificadas que recebam suporte de crédito direto da(s)
entidade(s) primária(s) desta ação de rating de crédito, e cujos ratings possam mudar como resultado dessa
ação de rating de crédito, as divulgações regulatórias associadas serão aquelas da entidade fiadora.
Exceções desta abordagem existem para as seguintes divulgações: Serviços Acessórios, Divulgação para a
entidade classificada e Divulgação da entidade classificada.

Consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade em www.moodys.com.br para visualizar o histórico e
a última ação de rating deste emissor. A data em que alguns ratings foram atribuídos pela primeira vez diz
respeito a uma época em que os ratings da Moody's não eram integralmente digitalizados e pode ser que os
dados precisos não estejam disponíveis. Consequentemente, a Moody's fornece uma data que acredita ser a
mais confiável e precisa com base nas informações que são disponibilizadas. Consulte a página de
divulgação de ratings em nosso website www.moodys.com.br para obter mais informações.

Consulte o documento Símbolos e Definições de Rating da Moody's ("Moody's Rating Symbols and
Definitions") disponível na página de Definições de Ratings em www.moodys.com.br para mais informações
sobre o significado de cada categoria de rating e a definição de default e recuperação.

As divulgações regulatórias contidas neste comunicado de imprensa são aplicáveis ao rating de crédito e, se
aplicável, também à perspectiva ou à revisão do rating.

Consulte o www.moodys.com.br para atualizações e alterações relacionadas ao analista líder e à entidade
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legal da Moody's que atribuiu o rating.

Consulte a aba de ratings do emissor/entidade disponível no www.moodys.com.br para divulgações
regulatórias adicionais de cada rating.
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registo são “FSA Commissioner (Ratings) n° 2 e 3, respectivamente. 

A MJKK ou a MSFJ (conforme aplicável) divulgam pelo presente que a maioria dos emitentes de títulos de
dívida (incluindo obrigações emitidas por entidades privadas e entidades públicas locais, outros títulos de
dívida, notas promissórias e papel comercial) e de ações preferenciais classificadas pela MJKK ou MSFJ
(conforme aplicável) acordaram, com antecedência à atribuição de qualquer rating, pagar à MJKK ou MSFJ
(conforme aplicável), por serviços de avaliação e rating por ela prestados, honorários que poderão ir desde
JPY200.000 até, aproximadamente, JPY350.000,000. 

A MJKK e a MSFJ também mantêm políticas e procedimentos destinados a cumprir com os requisitos
regulatórios japoneses. 

https://www.moodys.com/

