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A CRISE IMEDIATA ESTÁ NA ECONOMIA REAL, MAS O SETOR DE CRÉDITO ESTÁ
COMEÇANDO A MOSTRAR SINAIS DE IMPACTO – O QUE PODE AMPLIAR A RECESSÃO
Brasil: O crescimento do mercado de crédito e do PIB
estão fortemente correlacionados…
Cresc. anual do saldo de crédito
Cresc. anual do PIB
30%

... e durante períodos de crise, a contração de crédito
pode amplificar a recessão

O consenso de mercado é de que o
PIB para 2020 contraia pelo menos 1,0% vs. crescimento de 2–3% no
início do ano
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O governo antecipou a redução da taxa livre de risco
(SELIC) prevista para o final do ano, de modo a estimular
a disponibilidade de crédito no mercado
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Não existe uma cura pronta para os complexos efeitos econômicos da crise do COVID-19, mas crédito está
definitivamente no centro da solução, sendo essencial para diminuir o fardo sobre indivíduos e empresas
Fonte: Dados do World Bank; Séries temporais do BCB; Análises da Oliver Wyman
© Oliver Wyman
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NESTE RELATÓRIO, PARTIMOS DOS APRENDIZADOS DE CRISES ANTERIORES E DA
RESPOSTA INICIAL AO COVID-19 PARA DISCUTIR
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Como a dinâmica do crédito varejo irá mudar
no Brasil

O que bancos e outros credores devem fazer agora
para responder

• A crise do COVID-19 está em processo de criar uma recessão
global, gerando uma contração de fluxo de caixa e um aumento
no custo da incerteza

• Modo de emergência: cuidar da continuidade dos negócios e
saúde dos funcionários; contribuir para a mitigação da crise,
fornecendo congelamento temporário aos devedores afetados

• Indivíduos e Pequenas e Médias Empresas (PMEs) requerem
dinheiro adicional imediato para cobrir suas despesas de curto
prazo, gerando um surto inicial na demanda por crédito

• Resposta imediata (hoje até as próximas 12 semanas): simular
os impactos financeiros da crise; estabelecer um playbook de
crédito COVID-19 com abordagem de “triagem e tratamento”;
trabalhar em conjunto com o governo e outros credores para
garantir que a liquidez adicionada ao sistema financeiro atinja a
PMEs e indivíduos mais afetados pela crise

• Reagindo ao aumento de risco e complexidade no cenário,
bancos e outros credores reduzem a oferta de crédito
• O Governo Federal, como foi feito em outras geografias, está
implementando um amplo pacote de estímulos para mitigar
(mas não evitar) os efeitos do COVID-19

© Oliver Wyman

• Estratégia de médio prazo: adaptar-se pro-ativamente ao novo
ambiente de negócios, equilibrando uma agenda defensiva com
uma ofensiva através da reavaliação do planejamento
financeiro e repriorização de iniciativas
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COMO A DINÂMICA DO CRÉDITO VAREJO IRÁ
MUDAR NO BRASIL

A CRISE COVID-19 CHEGA NO MOMENTO DE EXPANSÃO DO CICLO DE CRÉDITO,
DEPOIS DE UMA LENTA RECUPERAÇÃO, E IMPACTARÁ VOLUME E INADIMPLÊNCIA
Inadimplência
% de empréstimos totais

Saldo de crédito
Em R$ bi
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• A crise do COVID-19 chega no momento de expansão do ciclo
de crédito no Brasil, o que é particularmente preocupante para
credores de varejo
– Provável aumento na inadimplência em safras que já tinham
sido originadas durante o crescimento
– Pouco espaço para evitar/mitigar perdas de crédito
• Ainda que a demanda por crédito esteja aumentando, nós
antecipamos (e começamos a observar) pouco apetite dos
credores em oferta-lo de maneira ampla
• Credores e o governo terão que trabalhar em conjunto para
fornecer suporte à economia – dentro de limites prudenciais
para manter a estabilidade sistêmica

1.Pessoas Jurídicas incluindo Micro, Pequenas, Médias e Grandes empresas; 2 Pessoas Físicas incluindo crédito direcionado (imobiliário e rural)
Fonte: Séries temporais (Banco Central do Brasil) para crédito livre e direcionado; Relatório de economia bancária, 2018 (Banco Central do Brasil); Análises da Oliver Wyman
© Oliver Wyman
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COMO A DINÂMICA DO CRÉDITO VAREJO IRÁ MUDAR NO BRASIL?

Entender como a crise do COVID-19 irá mudar o ambiente de crédito é essencial para que endereçar os desafios que
surgem, calibrando a oferta com a mudança na demanda e respondendo adequadamente aos estímulos do governo
As necessárias medidas de supressão
para conter a pandemia COVID-19
estão prejudicando a economia, a
caminho de gerar uma recessão global

Choque na oferta de crédito
Com maior incerteza e complexidade no cenário macro e a
crise emergente na economia real, a confiança dos
investidores diminui e faz com que transfiram o capital para
ativos mais seguros, reduzindo o apetite para emprestar

Surto na demanda por crédito

Indivíduos e empresas enfrentam uma
crise de fluxo de caixa como resultado
dos esforços para limitar a disseminação
do vírus, levando a um forte aumento
na necessidade de crédito
© Oliver Wyman

Estímulos do governo

Crise na economia real

Para dar suporte à economia, o
governo lança pacotes de
estímulo que visam mitigar os
efeitos da crise e endereçar o
descompasso entre a demanda e
a oferta de crédito
6

CRISE NA ECONOMIA REAL

O COVID-19 está tendo um impacto profundo na economia real, gerando uma grande necessidade por fluxo de caixa e
aumento no custo da incerteza – quanto mais se prolongar, maior será o impacto na economia
3 cenários do COVID-19 no Brasil

A grande necessidade de fluxo de caixa

1. Supressão do surto em 4–6 meses

• Surto significativo na demanda por crédito, resultante de medidas nacionais de
supressão para fechar negócios não-essenciais e adotar distanciamento social

– Medidas de supressão rápidas e
agressivas contêm surto
– População cumpre amplamente as
diretrizes de saúde pública
1. 6–12 meses para contener a pandemia
– O Brasil não é capaz de conter o
vírus, com as taxas de infecção
continuando a aumentar após a
janela de 8 semanas
– Fator externo¹ diminui taxa de
mortalidade (CFR)² ou ajuda a
conter a propagação
2. 12+ meses de epidemia
– O Brasil é incapaz de conter os
surtos; o vírus se espalha
amplamente, afetando ~ 20–60%³
da população adulta nos próximos
2 anos
– Taxas de mortalidade não
diminuem, sobrecarregando o
sistema de saúde
– É necessária vacina/imunidade após
a infecção para interromper o
progresso da doença

• Para muitas pequenas empresas, trabalhadores independentes e informais, já é difícil
pagar as contas com um mês de portas fechadas. Dois meses é uma catástrofe, que
leva a um efeito dominó de falências e demissões
– As PMEs, particularmente as de indústrias mais afetadas (viagens, restaurantes,
hospitalidade) e os trabalhadores informais terão um fluxo de caixa
consideravelmente menor para cobrir suas despesas, consumindo o capital de giro e
as reservas
– Muitas das empresas em dificuldades implementarão medidas de redução de custos,
e o desemprego aumentará – como já vem acontecendo em outros países –
trazendo ainda mais trabalhadores para a crise de fluxo de caixa
O custo da incerteza
• “Flight to quality”: deterioração rápida do valor dos ativos de maior risco e ações de
empresas (em especial de setores mais afetados pela crise, como turismo),
transferindo capital de investidores para ativos mais seguros e reduzindo a
disponibilidade de balanço
• Possível impacto no comércio exterior devido ao fechamento de fronteiras e ao efeito
cascata da desaceleração de grandes economias (como EUA, Europa e China)

1. Mutação viral que afeta a severidade de infecção, a rápida identificação e o tratamento melhorado, sazonalidade; 2. Taxa de mortalidade de casos; 3. Harvard School of Public Health
Fonte: Análises da Oliver Wyman
© Oliver Wyman

7

SURTO NA DEMANDA POR CRÉDITO

Pessoas Físicas e PMEs serão fortemente impactadas pela crise e precisarão de empréstimos para suprir seu
desequilíbrio de fluxo de caixa no curto prazo
Quão resilientes são as empresas e os indivíduos à escassez
de caixa?3

55.1

Setor informal
representa 41% da
população empregada

Funcionário formal

18.2

Func. informal do setor
privado/negócio familiar

20.2

Funcionário informal/
trabalhador autônomo

2020

Nível do impacto

93.5

+

-

Imobiliário

# de pessoas economicamente ativas, em milhões2

Serviços de tecnologia

+

Manufatura de tecnologia

MEI

Metais e Maquinário

9.8

Atacadistas

Micro

+

Reparos e manutenção

6.6

-

Restaurantes

Médias e grandes
Pequenas

As indústrias de mão-de-obra intensiva e de baixos salários estão
mais expostas à crise, tendo 15% e 30% dias a menos de “buffer de
caixa”, respectivamente

Resiliência aumenta com o
tamanho da empresa

Pequenos negócios
e empreendedores
representam 90%
do total de CNPJs,
27% do PIB e 44%
do total da folha de
pagamento

19.2
1.9
0.9

Nível do impacto

# de empresas em milhões1

Varejo

Lockdown está afetando todos os setores, sendo PMEs e
empresas informais as mais vulneráveis

Duração da reserva de caixa para sustentar empresa durante crise

A resiliência do
empregador desempenha
um papel fundamental
para indivíduos, mesmo
para funcionários formais

+

As indústrias de capital intensivo e de
altos salários são mais resistentes à
crise, tendo respectivamente 41% e
15% dias a mais de “buffer de caixa” do
que a média das PMEs

Retroalimentação entre a crise de PMEs e pessoas físicas – uma reforça o efeito da outra
1. Dados do Sebrae em março de 2020; 2. IBGE em dezembro de 2019; 3. Farrell, Diana & Wheat, Chris. “Cash is King: Flows, Balances, and Buffer Days” JP Morgan Chase Institute, Sep 2016
© Oliver Wyman
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SURTO NA DEMANDA POR CRÉDITO

O aumento da demanda por crédito será concentrado em instrumentos sem garantia e de curto prazo - provavelmente
reduzindo em automóveis, imóveis e financiamento/investimento de longo prazo
Originação de linhas de crédito para empresas e pessoas físicas
Em bilhões de R$, Mar/19 até Fev/20, recursos livres
Dinâmica durante
a crise

Linhas de crédito para empresas
Desconto de recebíveis
230

Conta garantida
45
8

Linhas de crédito para pessoas físicas
Cartão de crédito

1,315

Renegociação

381

Cheque especial

241

Consignado

211

Automóveis

126

Pessoal sem garantia

124

Financiamento

Incerteza dado que empresas anteciparão mais de seus
recebíveis e, ao mesmo tempo, o volume de recebíveis
diminuirá com a queda de consumo
As linhas de sobrevivência para as PMEs sofrerão um
aumento na demanda, como forma de garantir liquidez
durante a crise

177

Crédito rural
Crédito imobiliário

?

604

Capital de giro

Não exaustivo

?

Incerteza em cartões, devido a um gasto geral reduzido das
famílias por conta do bloqueio, contrabalanceado pelo
aumento de transações de comércio eletrônico e cartãonão-presente
A maioria das linhas de crédito para pessoas físicas terá
aumento na demanda, pois aqueles que perderem seus
empregos/não receberem seus salários precisarão recorrer
a outras fontes de liquidez

4
Aumento da demanda

Fonte: Séries temporais do Banco Central do Brasil
© Oliver Wyman

Redução da demanda
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SURTO NA DEMANDA POR CRÉDITO

As PMEs e PFs buscarão crédito adicional com as fontes que já possuem e, se negados, irão “descer na escala” –
pagando spreads mais altos
Market share de crédito1

Como estão financiando esse crédito? Como estão emprestando?

PMEs

Total

Bancos líderes
(1ª parada)
Pequenos, médios
e cooperativas
(2ª parada)
Fintechs
e financeiras
(3ª parada)
Crédito informal
(última parada)

PF

349
(66%)

526
(11%)

1,600
(80%)

291
(15%)

114
(6%)

Taxa de juros3
(% a.a.)
SMEs

2,005

931

56
(23%)

Custo de funding2
(% a.a.)

Dinâmica

Individuals

~4.8%

10%–50%

30%–120%

Se já tiverem acesso ao mercado
formal de crédito, os devedores
provavelmente pedirão mais crédito
em seus bancos

~7.5%

7%–100%

30%–350%

Se atingirem o limite com os credores
principais, procurarão por alternativas
– cooperativas, bancos
médios/pequenos, ….

~6–12%

10%–120%+

30%–500%+

… ou novos entrantes como fintechs e
Financeiras
Se deixados de fora ou atingirem o
limite com o mercado formal, os
devedores também buscarão crédito
informal (factoring, agiotagem)

Com o aumento iminente da demanda, credores verão um aumento geral em pedidos de crédito
1. Dados IF (Banco Central do Brasil); 2. Plataforma de corretoras. 3. Considera as taxas médias de empréstimos divulgadas por 30 instituições financeiras para pessoas e 44 instituições financeiras para PMEs
© Oliver Wyman
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SURTO NA DEMANDA POR CRÉDITO

O aumento da demanda não será homogêneo: o perfil de "quem está batendo em cada porta" será diferente e exigirá
estratégias distintas para capturar as oportunidades que surgirão em portfolios ainda mais enviesados
Como será a demanda nesse novo cenário?

?

Devedores que antes não precisavam de crédito

?

Devedores com crédito e necessidade de
suporte adicional para sobreviver à crise

?

Devedores no limite de seu endividamento

?

Devedores que eram atendidos por outros
credores, mas chegaram ao limite de crédito
com eles

?

Devedores que eram bons pagadores em
outras instituições

?

Devedores que estavam sendo rejeitados, mas
podem ser classificados de forma diferente na
conjuntura atual

?

Devedores conhecidos como maus pagadores
(e.g. que estão na lista negra)

© Oliver Wyman

O que estes devedores podem vir a ser?
Bons pagadores
– Que antes não precisavam de crédito
– Que tinham crédito, mas precisam de ajuda
adicional para os dias difíceis, e irão se
recuperar mais para frente
– Que eram atendidos por outros credores, mas
chegaram ao limite de crédito com eles

?

Normalmente bons pagadores, mas podem se
tornar inadimplentes devido à conjuntura –
oportunidade de recuperação posterior
Maus pagadores
– Que eram bons em outras instituições –
dificuldade para classifica-los precisamente
– Que já eram maus estavam pedindo
empréstimos, mas podem ter sido confundidos
por bons pagadores no ambiente atual
– Conhecidos como maus pagadores
Fraudes tradicionais e inovadoras
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CHOQUE NA OFERTA DE CRÉDITO

O último período de stress na economia brasileira mostra que a contração da economia é amplificada por uma
contração ainda maior na oferta de crédito – i.e. indicador crédito para o PIB cai mesmo que o PIB já esteja caindo
Comportamento de indicadores-chave antes, durante e depois da crise
Crises são seguidas por contração no crédito, com recuperação a
patamares anteriores à crise levando tempo significativo

A contração é causada e retroalimentada pelo aumento da
inadimplência, que também leva certo tempo para recuperar

Saldo de crédito em relação ao PIB
%
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1. Série até 2012 considera valores de spread com quebra por tipo de operação (pré-fixada, pós-fixada e flutuante para PJ, prefixada para PF), a partir de 2013 o spread na composição do ICC (Indicador de Custo
de Crédito); 2. Valores para PJ incluem PMEs e empresas não-financeiras; Fonte: Banco Central do Brasil
© Oliver Wyman
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CHOQUE NA OFERTA DE CRÉDITO

O aumento do risco de crédito durante a crise é um fator agregado que contribui fortemente para o choque na oferta
de crédito, mas desafios e complexidades aparecem em todos os elos da cadeia de valor
Cadeia de valor de crédito

© Oliver Wyman

Desafios surgindo na crise (detalhes no anexo)

Aquisição de clientes
= Favorece os grandes

Aumento no número de clientes buscando crédito, privilegiando bancos grandes
que servem como a “primeira parada”, o que resulta em seleção adversa em
outros players

Decisão de Crédito
= Menos precisa

Mudanças no mix e perfil de consumidores, além do cenário macroeconômico,
significam que os modelos de crédito usados durante o “business as usual” são
muito menos precisos em prever a performance de crédito na crise – torna-se
necessário ter um playbook para COVID-19

Funding
= Mais caro

Maior incerteza e complexidade causam queda na confiança do investidor e faz
com que o capital seja realocado para ativos mais seguros (“flight to quality”),
aumentando os custos de funding – com forte impacto para fintechs e bancos
médios/ pequenos que têm restrições de balanço

Cobrança
= Menos efetiva

Aumento no volume inadimplente é causado pelas restrições na capacidade de
pagamento (e não pela escolha em não pagar a dívida), o que torna os esforços de
cobrança ineficazes – particularmente em um momento onde a cobrança
“pesada” não é aconselhável

Atendimento ao Consumidor
= Mais digital

Canais digitais fortes e de amplo serviço são ainda mais necessários agora, dados
os riscos sanitários/indisponibilidade dos canais tradicionais, associados a
potenciais desafios operacionais para os call centers
13

Dados de abril/2020

ESTÍMULOS DO GOVERNO

O Governo Federal se comprometeu até agora com >R$400 bi (~US$80 bi) para mitigar a demanda emergencial de
crédito e impulsionar a oferta – dadas as ações de outros países, despesa pode aumentar
Visão geral do pacote de estímulo (destaques)
Custos de subsistência
• Fornecer renda básica (R$600/pessoa/mês) por 3 meses para a população vulnerável (e.g. trabalhadores informais) e renda
suplementar para trabalhadores com salário reduzido - totalizando + R$55 bi em gastos
• Redirecionar e aumentar o orçamento do Ministério da Saúde e do SUS - pelo menos ~ R$11 bi (e.g. cancelar o censo
de 2020)
• Inclusão de mais de 1 milhão de pessoas no programa Bolsa Família, equivalente a ~ R$3 bi
• Antecipação do 13º salário mensal de maio e a possibilidade de saques adicionais do FGTS - totalizando R$46 bi
• Decisões nacionais e estaduais para suspender a cobrança de contas de serviços essenciais (e.g.
eletricidade, telecomunicações)
• Apoio aos estados e municípios: suspensão do pagamento de dívidas estaduais, garantia de transferência de fundos
constitucionais - pacote total ~ R$88 bi
• Várias medidas de bancos públicos e privados para estender os prazos de pagamento de empréstimos, reduzir as taxas de
juros e aumentar o crédito disponível para pessoas físicas
• Em negociação - aprovação do “Orçamento de Guerra” até o final do ano
Apoio a negócios
• Sem tributação para produtos relacionados ao combate ao coronavírus, renúncia da cobrança de impostos de PMEs
• Flexibilização na regulação do trabalho (banco de horas, turno de trabalho e redução temporária de salários)
• Subvenção governamental de empréstimos comerciais (sem juros) para pagamento de funcionários de pequenas empresas
por 2 meses
• Tolerância e renegociação mais flexível de empréstimos historicamente pagos em dia
• Linhas de crédito específicas para PMEs com taxas de juros reduzidas fornecidas por bancos
CAIXA, BB, BNDES, bancos estaduais)
• Linhas de crédito especiais da CAIXA para instituições médicas
Monetary policies
• Redução da taxa de juros para 3,75% (50 bps)
• Intervenções do Banco Central no mercado de câmbio para evitar interrupções de liquidez
• Suporte de liquidez com impacto esperado de ~ R$1,2 tri e alívio de capital para o setor bancário
Ver mais detalhes sobre as iniciativas do Banco Central no anexo

Impacto na demanda de crédito
•

Mitigação da queda da renda
para os setores mais afetados
da população, que
indiretamente reduz o
impacto de curto prazo na
receita de serviços essenciais

•

Mitigação do impacto em
empresas através do
adiamento das pagamentos
(p.ex. impostos) e ações
específicas para manter
empregos

Impacto na oferta de crédito
•

Linhas de crédito garantidas
pelo governo para devedores
que não se enquadram no
apetite de risco do setor
privado

•

Aumento na liquidez
disponível no sistema para
oferecer o suporte de crédito
necessário a pessoas físicas e
jurídicas

Fonte: Banco Central, Observatório de Política Fiscal – IBRE/FGV
© Oliver Wyman
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O QUE BANCOS E OUTROS CREDORES
DEVEM FAZER AGORA PARA RESPONDER

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRECISAM SER PROATIVAS NA RESPOSTA À PANDEMIA,
FORNECENDO SOLUÇÕES PARA A SOCIEDADE – E SEU PRÓPRIO FUTURO
Não exaustivo

Redução da probabilidade
de realização dos cenários
de perdas expressivas

Redução do risco de
ações populistas por
parte do governo federal

Minimização do risco de
perda de credibilidade
do sistema

Redução do risco de
ações inadequadas por
parte dos reguladores

Motivos
para atuar
proativamente

Contribuição para
uma saída organizada
da crise

Contribuição para uma retomada
mais rápida da economia uma
vez passado o problema de saúde
pública

Este não é um esforço individual: credores precisam trabalhar em seus próprios programas de resposta, mas as
instituições financeiras e o governo precisam coordenar soluções holísticas, garantindo incentivos adequados
© Oliver Wyman
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CREDORES DEVEM ATUAR RAPIDAMENTE PARA RESPONDER À PANDEMIA

Iniciando agora o modo de emergência para (i) fornecer ajuda urgente aos devedores, e estabelecer uma resposta
imediata focada em (ii) cenários financeiros, (iii) playbook de crédito COVID-19, e (iv) esforço coordenado de assistência

Modo emergência

Resposta imediata

Estratégia de médio prazo

Agora

6–12
semanas

3–6
meses

O básico
• Proteger colaboradores e
adotar medidas de
continuidade de negócio
• Entender de maneira geral o
impacto da crise no resultado
e no balanço financeiro

(I) Congelamento
temporário
• Contribuir para a mitigação da
crise através de ajuda para
devedores afetados

Foco deste documento

(II) Cenários de impacto financeiro

• Avaliar o aumento do risco por setor/geografia à luz de cenários
alternativos de pandemia
• Avaliar projeções financeiras gerais à luz de possíveis cenários
prudenciais/políticas públicas e estratégias de resposta bancária

(III) Playbook de crédito do COVID-19

• Gerenciamento “in vivo” de possíveis estratégias de resposta,
vinculando decisões de negócio urgentes ativas a mudanças táticas
para a estratégia de longo prazo
• Definição de um Playbook com estratégias de suporte financeiro
no nível do cliente (e.g. decisão e triagem, buffer necessário,
suporte pós-crise)

(IV) Esforço coordenado de resposta à crise

• Trabalhar em conjunto com o governo e outros credores para garantir
que a liquidez adicionada ao sistema financeiro atinja as PMEs e os
indivíduos necessitados
• Desenho de “soluções ativas” locais
• Comunicação externa com investidores e a sociedade
© Oliver Wyman

• Planejar estrategicamente a
resposta no longo prazo
– Gerenciamento da recessão
(os principais bancos
possuem playbooks para isso)
– Expansão das linhas
de negócios
• Reposicionar rapidamente o
portfólio atual em linha com a
nova estratégia e apetite
de risco
• Gerenciamento de créditos
em atraso
• Equilibrar agendas de defesa e
ataque, repriorizando iniciativas
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MODO DE EMERGÊNCIA: (I) CONGELAMENTO TEMPORÁRIO

Depois de cuidar do básico (proteção dos colaboradores e BCP¹), a primeira prioridade deve ser operacionalizar
rapidamente os programas de congelamento temporário, fornecendo ajuda imediata aos devedores que necessitam
Hoje: Promovendo congelamento temporário de dívidas para quem precisa
• Dada a velocidade da crise atual, o foco deve ser no
lançamento rápido de um programa de
congelamento temporário
– Impactos significativos no crédito estão começando a
ser percebidos
– O congelamento deve ser gerenciado de maneira
explícita e rigorosa (em termos de riscos e controles)
• O atendimento ao cliente é fundamental; um programa
bem-sucedido é aquele que
– Responde às necessidades do cliente
– Pode ser operacionalizado rapidamente
– Adapta-se às restrições financeiras dos bancos
• A rápida mobilização ajudará a dar alívio aos clientes
necessitados e enviará um forte sinal a terceiros (clientes,
mercado, órgãos reguladores), apesar da incerteza

Segmento

Objetivo do tratamento

Clientes não
impactados ou
impactados
parcialmente

Suporte e ajuda para navegar
• Manter comunicação constante
sobre o compromisso em tempos
de estresse elevado
Suporte e ajuda para navegar

Clientes já
impactados pelo
COVID-19 que
precisam de
ajuda agora

• Implementar um programa rápido
para identificar clientes afetados
pelo COVID-19
• Fornecer suporte amplo que pode
ser operacionalizado de forma
rápida e sem obstáculos
• As ofertas não são diferenciadas,
com o objetivo de proporcionar
alívio em tempos de alta incerteza

A prioridade de acompanhamento deve ser fazer refinamentos, bem como desenvolver planos de alto nível para o
downside (p.ex. modificações permanentes) e o upside (apoiar bons clientes) à medida em que a crise se desenrola
1. Business Continuity Planning (Medidas de continuidade de negócio)
© Oliver Wyman
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MODO DE EMERGÊNCIA: (I) CONGELAMENTO TEMPORÁRIO

A Oliver Wyman desenvolveu um framework para auxiliar a tomada de decisões com respeito ao congelamento
temporário de dívidas – cobrindo aspectos estratégicos, táticos e operacionais
Checklist
Estratégia
top-ofthe-house

Táticas a
nível de
produto

• Isolar e dimensionar áreas de alta prioridade com base
nos dados operacionais/de clientes disponíveis (e.g.
solicitações recebidas)

Mapear o escopo e o foco do alívio do capital de giro das PMEs para
setores e regiões mais afetadas, simulando requisitos e resultados
financeiros em cenários simples

• Identificar restrições de curto prazo (e.g. liquidez,
capital, operações) para fornecer alívio abrangente
• Desenvolver oferta com termos básicos e regras
simples para elegibilidade do cliente
– Quais clientes são elegíveis
– Em quais alavancas mexer e por quanto tempo

• Oferta com termos e regras básicas
– Atraso no pagamento de 2 a 3 meses, renúncia a juros e taxas
– Dentro da lista de setores afetados ou que prove uma queda
de receita devido ao impacto do COVID-19

• Desenhar um processo de aprovação simples e bem
definido para minimizar a sobrecarga de recursos ou
possíveis problemas regulatórios/de conformidade

• Processo de aprovação simples e bem definido
– Verificação via aplicativo do banco para pagamento mínimo
enquanto o processo é feito

• Realizar divulgação proativa a clientes em vários
canais para notificar os necessitados

• Banners no site/aplicativo e mensagens de texto solicitando às
PMEs afetadas que entrem em contato imediatamente para
discutir opções

• Implementar relatórios e MIS¹ para rastreamento
de programa
Operações

Exemplo: empréstimo de capital de giro a PMEs

• Criar capacidades essenciais de governança, contando
com a natureza direta do programa de ofertas
• Implementar soluções alternativas do sistema com
controles compensadores onde a implementação
robusta não é viável
• Utilizar a capacidade operacional existente sem tempo
para contratar ou treinar novas equipes

• Rastreamento diário de todas as solicitações e aprovações
de entrada por canal, região geográfica e principais dimensões
do cliente
• Preparar treinamento, SOP (Procedimento Operacional Padrão) e
outros auxílios para coordenar os funcionários
• Adaptar os planos de capacidade do centro de atendimento;
aumentar o tamanho de equipes especializadas para aceitar
transferências de agentes de primeira linha

1. Management Information System (Sistema de Gerenciamento de Informação)
© Oliver Wyman
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RESPOSTA IMEDIATA: (II) CENÁRIOS DE IMPACTO FINANCEIRO

Em um contexto de rápidas mudanças (epidemiologia, macroeconomia, políticas públicas), os credores devem mapear
suas alternativas e articular a narrativa de resposta do COVID-19, simulando cenários
A. Cenários do Covid-19

B. Simuladores Covid-19

C. Resultados integrados

Cenários macroeconômicos e de
políticas públicas serão sobrepostos
a possíveis estratégias de resposta
de bancos

Simuladores personalizados em
tempo real ajudam a articular os
impactos do COVID-19 e a colocá-los
nos cálculos granulares de bancos

Os resultados do cenário COVID-19
serão integrados em um cenário
abrangente para o período de
crise/recuperação

Epidemiologia

Corporativo

DRE

PMEs

Balanço

Varejo

Macroeconomia
Resposta de políticas públicas
Supervisores
Bancos Centrais

Resultados dos cenários

Solvência

Impacto na receita
Volumes de negócio

Principais KPIs

Volumes

Taxas & comissões

NII
Taxas & comissões

Outros impactos

Outros DRE (incl. custos)
Risco de crédito
Risco de mercado

Resposta dos bancos

© Oliver Wyman

Capital necessário
Financiamento

Eficiência

Capital

Alimentar a base de fatos do
“war room” para tomada de
decisão informada
Narrativa a nível da diretoria

Manual de
estratégia

Notas do
investidor

Visualização do cenário

Granular calculation engines

Receitas/despesas de juros

Governos/estímulo fiscal

Clientes

Período de recuperação

Cenários macro

Impacto de crédito

Período de crise

Cenários exógenos

D. Estratégia do Covid-19

Capital disponível

Irá apoiar a articulação granular
da estratégia em
Manuais de negócio
Decisão de crédito
Diálogo de supervisão
Advocacy público
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RESPOSTA IMEDIATA: (II) CENÁRIOS DE IMPACTO FINANCEIRO

A dinâmica do balanço deve ser monitorada em tempo real e estratégias de resposta aos negócios articuladas sob o
envolvimento constante dos executivos da linha de frente do negócio e de crédito
Dinâmica de volume
Evolução do volume de negócios

I

Impactos iniciais de crédito a serem avaliados em uma carteira de run-off

III

Estratégia de financiamento/funding

Post-crisis

Novas originações

Max linha de crédito

Vencimentos

Congelamento

Inadimplência

As-is
B/S

com garantia
do Estado
sem garantia
do Estado

II

Alocação de novos negócios

Projetando novas/existentes linhas de créditos (com/sem garantia
do governo)
Alocação de capital
para novos negócios
• Nova estratégia de
alocação de capital
Corporate
– Por segmento de
cliente
– Por risco de cliente
Varejo
– Por produto
• Verificação direta de
Max linha
Novo
Novo Totalmente
saúde com equipes de
de crédito negócio
negócio
novo
negócios (p.ex.
(normal) (garantia) negócio
consumidor)
• Alinhamento com o
apetite de risco

Dinâmicas de precificação

Assumindo um novo mix apoiado na política monetária
Financiamento
do varejo

Financiamento
do atacado
Financiamento
do governo
Plano as-is
© Oliver Wyman

Financiamento
do varejo
Financiamento
do atacado
Financiamento
do governo
Cenário Covid-19

• Composição do mix de funding e
emissões planejadas a serem
reavaliadas à luz das:
– Ações de política monetária mais
recentes
– Novas regras de elegibilidade de
instrumentos
– Desenvolvimentos de mercado
– Comportamento esperado do
financiamento de varejo e atacado

• Desenvolvimento de negócios requer monitoramento em
tempo real
(p.ex. uso de linhas de crédito, pagamentos atrasados, saídas de
depósitos de varejo) para alimentar as simulações de cenários
• Envolvimento dos executivos de linha de frente do negócio e
de crédito
garantirão a rápida implementação da estratégia na tomada de
decisão do dia-a-dia
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RESPOSTA IMEDIATA: (III) PLAYBOOK DE CRÉDITO COVID-19

O processo de decisão deve ser cuidadosamente articulado e vinculado à estratégia de negócios de médio prazo,
definindo um playbook de resposta à crise, estratégias de suporte financeiro a nível de cliente e triagem de crédito
Playbook de crédito, com triagem e tratamento
• Depois que as necessidades imediatas de congelamento forem
atendidas e os cenários financeiros (com e sem empréstimos
públicos de suporte) forem compreendidos, comece a trabalhar
em um Playbook de crédito do COVID-19 mais refinado
• A chave é fazer a triagem e identificar os clientes que são
capazes de sustentar dívidas após o término da crise, se
fornecidos com o crédito necessário
• As políticas de crédito precisarão ser alteradas para o curto
prazo, dentro das restrições entendidas por cenários financeiros
• Para garantir o desembolso rápido de empréstimos (com suporte
público) de maneira informada, aproveite a oportunidade e o
foco gerencial para estabelecer processos de crédito táticos,
centralmente controláveis e rapidamente escalonáveis
• Continue trabalhando nos cenários e reavaliando
– Considere quais riscos negativos podem se materializar
se a crise persistir e até que ponto os planos devem
ser promulgados
– Da mesma forma, considere onde podem existir
oportunidades para expandir e aprofundar o relacionamento
com os clientes (que podem sair fortes da crise, necessidades
não atendidas precisam ser endereçadas)

© Oliver Wyman

Segmento
Clientes de baixo
risco conseguem
gerenciar a crise em
diferentes cenários

Objetivos de tratamento
Atrair e desenvolver
Clientes a serem alvos de campanhas
dedicadas para retenção/
aprofundamento do relacionamento
Suporte e ajuda para navegar

Clientes
financeiramente
estáveis antes da
crise que conseguem
manter a dívida uma
vez que a crise
acabar

• Identificar clientes com problema
temporário versus mudança fundamental
no perfil de risco
• Continue a se envolver com frequência
para informar as opções e manter o
relacionamento
• Fornecer congelamento contínuo ou
modificações a longo prazo com base no
cenário emergente

Clientes
Suporte mas com limite de exposição
financeiramente não
estáveis antes da crise • Continue a providenciar suporte onde
não for financeiramente prejudicial para
ou que não
o banco
conseguem manter a
dívida uma vez que a • Limite o crescimento da exposição a nível
de cliente
crise acabar
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RESPOSTA IMEDIATA: (III) PLAYBOOK DE CRÉDITO COVID-19

A triagem e a avaliação da sustentabilidade de potenciais tomadores de empréstimos deve incluir a projeção da ponte
de liquidez necessária para enfrentar a crise - ferramentas táticas sob medida podem ser construídas em ~ 3 semanas
Cliente viável

Cliente inviável

Liquidez

Liquidez
B

Profundidade e duração da
crise dependem do cenário

A

B

Empréstimo para
injetar liquidez

Profundidade e duração da
crise dependem do cenário

A

Empréstimo para
injetar liquidez

B

B
Liquidez necessária

Liquidez necessária

Liquidez financeira pós financiamento

Fluxo de caixa

Liquidez financeira pré financiamento

Fluxo de caixa
C Fluxo de caixa suficiente
para pagar empréstimo

C

Fluxo de caixa
insuficiente para pagar
empréstimo

Parcelas
© Oliver Wyman
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RESPOSTA IMEDIATA: (IV) ESFORÇO COORDENADO DE RESPOSTA À CRISE

Nosso trabalho com os bancos mostra que garantias governamentais são difíceis de usar na prática, portanto é
necessário um esforço coordenado entre credores e o governo para que a liquidez adicionada irrigue o sistema
Metas para o pacote de estímulo

Liquidez que flui para indivíduos e
PME, superando a relutância dos
bancos em emprestar

Empréstimos e ajuda direta a
indivíduos e PMEs que estão
sofrendo e realmente precisam

Capital dos bancos alocado de
forma mais eficaz, mantendo a
estabilidade financeira

Impedir a criação de uma dívida no
varejo insuportável após a crise

© Oliver Wyman

Desafios observados para alcançar
os objetivos
Risco de crédito e NPLs
• A parte dos credores da garantia ainda é
significativa se houver alta probabilidade
de default
• Critérios de crédito pouco claros para serem
elegíveis entre bancos e governo, levando ao
temor de que as garantias possam ser
recusadas futuramente
• Bancos estão preocupados em acumular um
grande portfólio de inadimplência que precisará
ser trabalhado no futuro (a um custo
operacional adicional)
Desafios operacionais
• Atualizar e alinhar rapidamente os critérios e
políticas de concessão de crédito rapidamente
• Falta de informações atualizadas
sobre prospectos
• Alto volume de pedidos de empréstimo,
resultando em desafios na expansão de novos
recursos de empréstimos de alto volume em
processos manuais
Falta de informações
• Os governos geralmente têm pouca visibilidade
dos volumes e fluxos de empréstimos
em andamento
• Potencial mal-entendido sobre restrições a
beneficiários elegíveis, exigindo comunicação
clara e frequente das autoridades

Esforço coordenado de assistência
Credores e o governo devem agir em conjunto
para operacionalizar o pacote de estímulos,
dando vazão ao crédito com base no apetite de
risco e critérios de crédito para diluir as perdas,
mantendo a estabilidade do sistema financeiro:
1.

Avaliar o risco sistêmico e o tamanho da
perda esperada, em conjunto
- Convergir em cenários prováveis
- Executar testes de estresse individuais
- Estimar o risco sistêmico, aproveitando
os recursos individuais dos testes
de estresse
- Agregar resultados e segregar por
setor/segmento e tipo de crédito

2.

Alinhar o apetite de risco (“tamanho da
perda”) para segmentos e tipos de crédito
no escopo do estímulo/garantia

3.

Alinhar critérios de concessão e
renegociação de crédito para
operacionalizar o apetite de risco acordado
para cada segmento

4.

Segregar portfólios dentro do escopo das
garantias governamentais para que créditos
em atraso sejam trabalhados no futuro

5.

Criar feed de dados para monitorar o fluxo
de crédito (por segmento, região, setor)

24

ESTRATÉGIA DE MÉDIO PRAZO

Órgãos reguladores já anunciaram que análises sistêmicas serão necessárias ao avaliar soluções para os impactos da
crise, e instituições financeiras devem aproveitar este tipo de exercício para orientar suas estratégias de longo prazo
Reguladores internacionais sinalizaram a necessidade
de considerar cenários COVID-19 em testes de estresse

… e se tornar uma ferramenta para planejamento
estratégico, apoiando a tomada de decisões

Ambição de lançar testes de estresse regulatórios para
avaliar implicações sistêmicas da crise

• Rápido reposicionamento do portfólio, de acordo com:
– Condições de mercado (volumes, preços, etc.)
– Usos de balanço, capital e funding

O Federal Reserve (FED) já declarou seu
desejo de adicionar o COVID-19 como um
novo elemento essencial aos testes de
estresse do banco1

European Banking Authority (EBA)
anunciou um teste de estresse em toda
a UE, em 20212

No entanto, esse exercício deve ser usado pelas
instituições muito além do compliance….

• Gestão de carteira inadimplente (NPLs)
– Definir limites para tomada de risco, ou seja,
redistribuir riscos para diminuir a vulnerabilidade/
aumentar a resiliência da instituição
• Planejamento estratégico
– Planejamento/orçamento em cenários de stress
– Alinhamento da gestão de desempenho
– (Re-)Declaração de apetite a risco
– Planejamento de Recuperação/“playbook para crise”
• Repriorizar iniciativas
– Revisar prioridades/investimentos estratégicos
– Balancear movimentos defensivos e ofensivos
– Identificar metas de aquisição/venda

1. The Wall Street Journal 10/04/2020; 2. EBA
© Oliver Wyman
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LEIA MAIS INSIGHTS E INFORMAÇÕES SOBRE O COVID-19 E SEU IMPACTO GLOBAL
EM CADA SETOR NA NOSSA PÁGINA
Oliver Wyman e Marsh & McLennan (MMC)
têm monitorado os últimos eventos e estão
apresentando nossas perspectivas para
apoiar nossos clientes e as indústrias que
eles servem em todo o mundo. Nosso site
dedicado ao COVID-19 será atualizado
diariamente à medida que a situação evolui.

© Oliver Wyman

Visite nosso site dedicado ao COVID-19
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ANEXO

DETALHAMENTO DO CHOQUE NA OFERTA DE CRÉDITO
E PACOTE DE ESTÍMULOS DO GOVERNO

CHOQUE NA OFERTA DE CRÉDITO: AQUISIÇÃO DE CLIENTES

O aumento do número de clientes procurando por crédito favorece grandes bancos que servem como um “first stop” –
e resulta em seleção adversa para os outros players
Volume de carteira de crédito

Perspectivas sobre aquisição de clientes

3.356

Total

Bancos
grandes
(S1)

2.372
(71%)

Bancos médios
e pequenos
(S2 + S3)

711
(21%)

183
(5%)

Financeiras
(S4)
Cooperativas
de crédito
(S5)

80
(2%)

• Consequentemente, estes incumbentes são
beneficiados pela seleção positiva de clientes, ao
escolher aqueles potenciais devedores com melhor
saúde financeira, ao passo que credores alternativos
são relegados àqueles com pior histórico de crédito
• Além disso, os grandes bancos são beneficiados pelas
suas extensas bases de clientes, que os permite
capturar informações transacionais, financeiras,
demográficas e comportamentais de PMEs e
seus donos

10
(0.3%)

Pagamentos Ins.
0
© Oliver Wyman

• Devido à maior capilaridade de rede, grandes bancos
com contas correntes e de depósito têm um forte
relacionamento e são first stop de indivíduos e
empresas em busca de crédito

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
28

CHOQUE NA OFERTA DE CRÉDITO: DECISÃO DE CRÉDITO

Dada a mudança no mix e no perfil do consumidor e o novo cenário macroeconômico, os modelos de crédito usados
durante o “business as usual” são muito menos precisos em prever a performance de crédito
Impactos do COVID-19 na decisão de crédito

Apetite de Risco

Motor de decisão

2

Políticas de
Crédito
Motor
de
decisão

3

Dados

Aceitar
auto.

Rejeitar
auto.

4

Modelo de
Crédito

E

Revisão
manual

Risco

1

Exposição

1

Potenciais mudanças surgirão com a crise em relação à sensibilidade de risco

2

Políticas de crédito não refletem as novas condições macroeconômicas

3

Dados do business as usual não são representativos dos comportamentos durante e depois da crise

4

Modelos existentes são muito menos precisos em prever a performance do crédito dado

Aceitar automaticamente
Revisão manual
Rejeitar automaticamente

• Menor capacidade geral para pagar vs. BAU
• Dificuldades em separar capacidade de pagamento da escolha de não pagar
© Oliver Wyman
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CHOQUE NA OFERTA DE CRÉDITO: FUNDING

Confiança do investidor cai e há uma realocação do capital para ativos mais seguros, aumentando os custos de funding,
com forte impacto para fintechs e bancos pequenos/médios que têm restrições de balanço
Impactos da crise em instrumentos tradicionais de funding/captação
Instrumento
Depósitos a vista

Uso por bancos
grandes

Uso por instituições
menores

Movimentos observados
• Diminuição da % de depósito compulsório e LCR
• Diminuição da % de depósito compulsório e LCR

Depósitos a prazo

• Com queda da SELIC, a carteira atual é afetada por
– Ganho nos instrumentos pós-fixados
– Perda nos instrumentos pré-fixados
• Investidores exigem maior retorno para novos depósitos

Investimento via
FIDCs/dívida

• Investidores exigem maior retorno para novos depósitos
– crescimento acima de 40% no spread de carregos
médios no mês de março1
• Queda no % de buffer de capital

Equity

• Apesar da queda generalizada, observa-se perdas
mais acentuadas em ações de instituições
financeiras menores2
– Itaú: -26,22%; Bradesco: -32,38%
– Banco Pan: -50,20%; Banco Pine: -52,94%

1. Dados Anbima em 30/03/2020; 2. Dados B3, delta entre fechamento do pregão anterior ao primeiro caso de COVID-19 no Brasil (21/02) e fechamento do dia 30/03
© Oliver Wyman
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CHOQUE NA OFERTA DE CRÉDITO: COBRANÇA

O aumento no volume de inadimplência é causado pelas restrições na capacidade de repagar, o que torna os esforços
de cobrança ineficazes – em um momento onde a cobrança “pesada” não é aconselhada
Mapeamento de impactos em um processo de cobrança

Performance de cobrança prejudicada por piora no fluxo de caixa/renda de clientes
Cobrança pré-default
Estágio

Maior volume Inadimplência
de crédito em
inadimplência

Cobrança pós-default

Amigável

Cobrança intensiva

Cobrança externa

Período judicial

< 30 dias de atraso

< 90 dias de atraso

< 180 dias de atraso

< 360 dias de atraso

Mais devedores com capacidade de
pagamento temporariamente menor,
além da inadimplência habitual

Agências externas de cobrança com
operações prejudicadas

Expectativa de adiar pagamentos e renegociar, o que é absolutamente necessário durante a crise,
mas pode gerar risco reputacional para a instituição

© Oliver Wyman
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CHOQUE NA OFERTA DE CRÉDITO: ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Canais digitais fortes e de amplo serviço são ainda mais necessários agora, dados os riscos sanitários/indisponibilidade
dos canais tradicionais, associados a potenciais desafios operacionais para os call centers
Mapa de aderência de canais ao tipo de demanda e impactos projetados
Categories

Agência

Caixa Eletrônico

SAC

Online/Mobile

Gerente remoto

Atividade comercial com
não clientes
Atividade comercial
com clientes
Processos operacionais
relacionados a vendas
Serviços de alto valor
agregado
Serviços de baixo
valor agregado
Legenda:

Canal a ser evitado

Canal parcialmente afetado

Baixa aderência

Alta aderência

Bancos e credores com DNA digital serão menos afetados na parte de canais, além de serem beneficiados
por um cliente já acostumado a transacionar de maneira remota
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ESTÍMULOS DO GOVERNO: INICIATIVAS DO BANCO CENTRAL

O BCB está adotando uma série de medidas com impacto esperado de R$1,2 tri (US$ 240 bi), aumentando a liquidez
para os bancos oferecerem o suporte de crédito necessário a pessoas físicas e jurídicas
Dados de abril/2020
Área

Medidas

Micro
prudencial

• Os bancos foram autorizados a renegociar os termos dos empréstimos vencidos. Aproximadamente R$3,2 tri (~ US$640 bi) em operações de
crédito são elegíveis para se beneficiar das novas condições para renegociações de dívidas

Macro
prudencial &
estabilidade
financeira

• O índice de exigência de reservas sobre depósitos a prazo foi reduzido de 31% para 25%. A redução deverá liberar liquidez de R$50 bi (US$10
bi). Redução adicional de 25% para 17%, com liberação adicional de R$68 bi (US$13,6 bi) como impacto esperado
• Aprimoramento da regulamentação sobre o índice de cobertura de liquidez (LCR). Estima-se que R$86 bi (US$17 bi) de reservas obrigatórias
que anteriormente não eram elegíveis como Ativos líquidos de Alta Qualidade (HQLA) passem a fazer parte do HQLA dos bancos
• Os bancos poderão aumentar seus recursos para garantir o FGC. O impacto esperado é uma expansão da provisão de crédito em
aproximadamente R$200 bi
• Redução do fator aplicado para calcular o buffer de Conservação de Capital de 2,5% para 1,25% por um ano. Com um alívio de capital esperado
de R$56 bi (US$ 11,2 bi), isso cria espaço para expansão da oferta de crédito de ~ R$640 bi (~ US$128 bi)
• Permitindo empréstimos apoiados em Letras Financeiras garantidos por operações de crédito - potencial para desbloquear R$670 bi (~
US$134 bi) em crédito
• Os efeitos tributários decorrentes de overhedging em ações no exterior não serão deduzidos do patrimônio. O impacto estimado é um alívio
de capital de R$46 bi (US$9,2 bi), permitindo ~ R$520 bi (US$104 bi) na expansão do crédito

Mercado de
capitais

• Fomentar o mercado secundário com empréstimos lastreados em debêntures. O impacto esperado é um aumento potencial de R$91 bi
(US$18,2 bi) em empréstimos

Coordenação e
acordos
internacionais

• Um acordo de liquidez em dólar dos EUA (linhas de swap) foi feito com o Federal Reserve dos EUA para aumentar a oferta de dólares no
mercado doméstico, a provisão é de US$ 60 bi e permanecerá em vigor por pelo menos 6 meses. O Real desvalorizou 21% em relação ao dólar
desde outubro de 2019
• As primeiras transações em dólares à taxa de juros de 1%, totalizando US$ 3 bi, foram realizadas em 20 de março
• O Banco Central estabeleceu critérios para a realização de operações compromissadas em moeda estrangeira, a partir de 18 de março. Os
títulos elegíveis a serem usados como garantia são títulos públicos federais externos (Global Bonds), e um corte de 10% será aplicado sobre o
valor de mercado dos títulos. O impacto esperado é um aumento potencial de R$50 bi (US$10 bi) em liquidez

Política
monetária

• Banco Central reduziu a taxa de juros (SELIC) em 50bps para 3,75%
• Este é o sexto corte de taxas de juros consecutivos, desde o nível de 6,5% em agosto de 2019

Fonte: Banco Central do Brasil (Link), (Link), (Link), Forbes (Link), ANBA (Link), Reuters (Link), BB, Caixa e BNDES
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