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COVID-19: ENTENDA A ABRANGÊNCIA E OS IMPACTOS 
ESPERADOS NOS NEGÓCIOS DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS 
ANUNCIADAS PELO BANCO CENTRAL

Devido ao cenário econômico de incertezas decorrente da Covid-19, o Banco Central do 
Brasil (“Banco Central”) anunciou medidas emergenciais para assegurar o funcionamento 
regular do Sistema Financeiro Nacional e fomentar os agentes econômicos em geral, injetando 
liquidez adicional na economia no valor estimado de R$2,36 trilhões. Este Informa cobre as 
medidas emergenciais anunciadas pelo Banco Central até 1º de abril de 2020. 

Para melhor compreensão da abrangência das medidas emergenciais adotadas e dos impactos 
esperados nos negócios, organizamos este Informa em duas dimensões:

1. Operações em curso: empréstimos e financiamentos renegociados até 30 de setembro de
2020 estarão isentos de cobertura adicional de capital, com potencial de cobrir até R$3,2
trilhões em operações em curso.

2. Injeção de liquidez: (i) liberação de recursos depositados como capital regulatório (Basileia)
ao Banco Central, estimados em R$1,36 trilhão, e (ii) aumento do leque de instrumentos que
poderão ser utilizados pelos bancos para captação nos mercados financeiro e monetário,
inclusive com lastro em títulos privados (como debêntures), estimados em R$1 trilhão.

Confira também nosso Informa sobre as medidas específicas para fintechs no contexto da 
Covid-19, por meio deste link. 

1 |  OPERAÇÕES EM CURSO
O Banco Central anunciou a renegociação facilitada, até 30 de setembro de 2020, de empréstimos 

e financiamentos em curso nos casos de tomadores que (i) possuam boa capacidade financeira e 
(ii) estejam adimplentes, permitindo ajustes de fluxo de caixa. É possível renegociar itens como as
condições e prazos para pagamento de principal e juros.

Veja nosso Informa para entender a abrangência e os impactos esperados nos negócios das 
medidas emergenciais anunciadas pelo Banco Central para enfrentar a Covid-19.

http://cesconbarrieu.com.br/insights/covid-19-entenda-as-medidas-sobre-a-expansao-do-escopo-de-atuacao-das-fintechs-de-credito-e-protecoes-adicionais-cobrindo-os-recursos-de-arranjos-de-pagamento/
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Esta medida poderá cobrir até R$3,2 trilhões em empréstimos e financiamentos em curso. 

O estímulo à renegociação se dá pela dispensa de provisionamento de capital adicional pelos 
bancos e demais instituições financeiras para cobrir o risco majorado normalmente associado a 
empréstimos e financiamentos objeto de renegociação (e consequente sinal de deterioração da 
qualidade do crédito). Para entender a exigência de capital adicional a depender do risco dos ativos, 
vide o Capítulo 2 abaixo.

Medidas concretas já foram anunciadas nesse sentido por bancos públicos como 
BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

Veja nossos informas sobre as medidas do BNDES:

◆ BNDES divulga medidas emergenciais para mitigar os impactos causados pela
pandemia do COVID-19.

◆ BNDES anuncia segunda rodada de Medidas Emergenciais no montante de
R$ 42 bilhões.

2 |  INJEÇÃO DE LIQUIDEZ

Para injetar liquidez nos bancos e demais instituições financeiras e estimular a oferta de crédito 
para famílias e agentes econômicos, o Banco Central anunciou medidas para (i) liberação de capital 
regulatório normalmente recolhido ao Banco Central (conjunto de medidas prudenciais, nos termos 
das recomendações do Comitê da Basileia) e (ii) operações especiais com instrumentos financeiros 
nos mercados monetário e financeiro, inclusive com uso de títulos privados como lastro. 

Liberação de capital regulatório (Basileia)

Capital regulatório – o que é?

◆ Patrimônio de Referência. Nos termos da regulação prudencial do Banco Central, bancos e demais
instituições financeiras de grande porte e médio porte (segmentos prudenciais S1 a S4) devem
manter Patrimônio de Referência mínimo de 8% sobre o montante dos ativos ponderados pelo
risco (risk-weighted assets – “RWA”). Isso significa que a todo ativo no balanço de uma instituição
financeira é atribuído um risco específico, considerando uma série de fatores. Quanto maior o risco
desses ativos, maior será o volume de Patrimônio de Referência exigido para cobrir esses riscos.

◆ Adicional de Capital Principal. Além do Patrimônio de Referência, bancos e demais instituições
financeiras devem manter Adicional de Capital Principal (“ACP”) em ao menos duas modalidades:
(i) ACPConservação, “colchão” extra de capital para absorver possíveis perdas, no montante de
2,5% sobre o valor do RWA e (ii) ACPContracíclico, que visa compensar flutuações cíclicas na
economia, também no montante de 2,5% sobre o valor do RWA.

http://cesconbarrieu.com.br/en/insights/bndes-divulga-medidas-emergenciais-para-mitigar-os-impactos-causados-pela-pandemia-do-covid-19/
http://cesconbarrieu.com.br/en/insights/bndes-divulga-medidas-emergenciais-para-mitigar-os-impactos-causados-pela-pandemia-do-covid-19/
http://cesconbarrieu.com.br/en/insights/bndes-anuncia-segunda-rodada-de-medidas-emergenciais-no-montante-de-r-42-bilhoes/
http://cesconbarrieu.com.br/en/insights/bndes-anuncia-segunda-rodada-de-medidas-emergenciais-no-montante-de-r-42-bilhoes/


3   |      www.cesconbarrieu.com.br

Somando Patrimônio de Referência e ACP, o percentual sobre RWA recolhido como capital 
regulatório equivale a no mínimo 13% (percentual maior se aplica às instituições financeiras de 
grande porte, enquadradas no segmento prudencial S1).

Outras medidas prudenciais incluem o recolhimento de compulsórios sobre (i) depósitos à 
vista (recursos mantidos em contas-correntes) e (ii) depósitos a prazo (recursos captados no 
mercado financeiro por meio de Cédulas de Depósito Bancário – CDB e Recibos de Depósito 
Bancário – RDB).

Medidas anunciadas pelo Banco Central

Os seguintes pontos da regulação prudencial foram flexibilizados para bancos e demais 
instituições financeiras, resultando em R$1,36 trilhão de impacto estimado de liquidez no Sistema 
Financeiro Nacional: 

◆ Redução do ACPConservação. O Conselho Monetário Nacional reduziu a alíquota do ACP Con-
servação pela metade (de 2,5% para 1,25%) pelo prazo de um ano, ampliando a folga de capital
do Sistema Financeiro Nacional e a capacidade de concessão de crédito. Até 31 de março de
2022 será restabelecido o patamar de 2,5%.

Como a função do ACPConversação é manter um “colchão” de liquidez para absorção de 
perdas, é natural que o Banco Central injete parte dessa liquidez no sistema em momen-
tos de crise como o atual (como medida temporária). 

◆ Redução de compulsórios sobre depósitos a prazo. O Banco Central reduziu a alíquota do com-
pulsório sobre recursos a prazo de 31% para 17%. O aumento do compulsório para 25% será
avaliado em dezembro de 2020, caso a economia mostre sinais de recuperação.

Os compulsórios são ferramenta de ajuste de liquidez no Sistema Financeiro Nacional, 
sendo previsível a sua flexibilização como instrumento para injeção de lqiuidez. 

◆ Ajuste no cálculo do Indicador de Liquidez de Curto Prazo (“LCR”). O Banco Central aumentou a
parcela dos compulsórios considerados no LCR. Com isso, bancos e demais instituições financei-
ras poderão reduzir “ativos líquidos de alta qualidade” necessários para o cumprimento do LCR.

“Ativos líquidos de alta qualidade” são aqueles que possam ser convertioos facilmente 
em espécie para atender potenciais necessidades de liquidez em cenários de estresse. 
Com o aumento da parcela dos compulsórios considerados, parte desses recursos será 
devolvida aos bancos e instituições financeiras, injetando liquidez no sistema.
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◆ Redução do overhedge de investimentos em participações no exterior. O Banco Central liberou
bancos e demais instituições financeiras temporiamente da obrigação de deduzir efeitos tribu-
tários das operações de overhedge (proteção contra variação cambial) em investimentos em
participações no exterior do cálculo do seu capital regulatório.

A dedução dos efeitos tributários significa que deve ser empregado capital adicional 
para cumprir as exigências de Patrimônio de Referência pelos bancos e demais 
instituiçoes financeiras. A medida temporária libera esses recursos para uso. 

Operações especiais com instrumentos financeiros 

Contexto

Como regra geral, os bancos e demais instituições financeiras estão sujeitas a uma série de 
restrições nas operações com instrumentos financeiros nos mercados financeiro e monetário, tudo 
com o objetivo de garantir a solidez do sistema e a preservação de reservas confortáveis para 
momentos de choque e estresse. 

É comum que o Banco Central flexibilize esses requisitos em momentos de choque e estresse 
para injetar maior liquidez no sistema, fazendo uso do “colchão” reservado. 

Medidas anunciadas pelo Banco Central

As seguintes medidas foram anunciadas para estimular a liquidez no Sistema Financeiro Nacional 
por meio de modalidades especiais de operações nos mercados financeiro e monetário, resultando 
em R$1 trilhão de impacto estimado: 

◆ Empréstimos com lastro em debêntures. O Conselho Monetário Nacional autorizou o Banco
Central a conceder empréstimos a instituições financeiras garantidos em debêntures (títulos
privados) adquiridas entre 23 de março e 30 de abril de 2020. O Banco Central manterá, como
garantia adicional no mesmo montante da operação, compulsórios já recolhidos pelos bancos e
demais instituições financeiras.

Trata-se de medida que estimula os bancos e demais instituições financeiras a 
investirem em debêntures já emitidas, provendo liquidez ao mercado secundário de 
dívida corporativa. Em condições normais, títulos de dívida privada não são aceitos 
como colateral pelo Banco Central.
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◆ Novas regras para Letras Financeiras. O Banco Central autorizou o empréstimo com lastro em
Letras Financeiras garantidas por operações de crédito. Serão aceitos créditos com níveis de
risco avaliados como AA, A e B. As garantias sobre os créditos em questão deverão ser regis-
tradas em registradora de ativos financeiros. Também foi ampliado o limite de recompra de
Letras Financeiras de emissão própria dos bancos de maior porte (segmento prudencial S1), de
5% para 20% de sua emissão.

Essas medidas têm por objetivo (i) liberar liquidez atualmente retida em operações 
de crédito, permitindo a sua utilização como lastro para novos empréstimos; e (ii) 
atender a demandas no mercado por liquidez dos papéis das instituições financeiras 
de maior porte (segmento prudencial S1), liberando os recursos investidos nesses 
papéis para outras aplicações no cenário de crise atual.

◆ Novas regras para Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs). O Conselho Monetário Nacional
flexibilizou o percentual de 100% de lastro na captação de LCAs e de reinvestimento do valor
captado em atividades afins.

Com a alteração da base de cálculo de direcionamento dos recursos captados por meio 
de LCAs, o Banco Central espera aumentar a oferta de crédito ao agronegócio, em 
especial por bancos e instituições financeiras dos segmentos prudenciais S3 e S4.

◆ Novo Depósito a Prazo com Garantias Especiais (“DPGE”). O Conselho Monetário Nacional au-
torizou a captação de um novo DPGE do Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”), com cobertura de
até R$20 milhões por titular, observadas certas condições. Foi autorizada a captação de valor
equivalente ao patrimônio líquido da instituição, limitado a R$2 bilhões por conglomerado, até
o início de 2022.

A cobertura do FGC (que garante o repagamento da aplicação financeira, ainda que 
a instituição financeira seja incapaz de fazê-lo) é normalmente limitada a R$250 mil 
por instituição financeira / R$500 mil por conglomerado. Conhecido no mercado como 
“DPGE1”, o DPGE do FGC possui cobertura de até R$20 milhões, por isso é um título 
especialmente atrativo, com alto potencial de captação de recursos junto ao mercado.

◆ Redução do spread do nivelamento de liquidez. O Banco Central reduziu o spread do nivela-
mento de liquidez de 0,65% para 0,1%, viabilizando que bancos e demais instituições financei-
ras possam acessar a janela de nivelamento a custo baixo.
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Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos clientes e 
integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover aconselhamento legal sobre as 
matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.

O nivelamento de liquidez é utilizado pelo Banco Central para equacionar a liquidez 
no mercado ao final de cada dia útil, funcionando como uma “taxa punitiva” aplicada 
aos bancos e demais instituições financeiras para corrigir anaomalias. A redução do 
spread do nivelamento tem por objetivo prover liquidez a um custo menor, compatível 
com o momento de crise atual. 

◆ Operações compromissadas (repos) com títulos do governo. O Banco Central passa a atuar
como doador de recursos, por meio de operações compromissadas (repos) (i) com títulos públi-
cos federais, por prazo de até um ano, permitindo o alongamento da liquidez de empréstimos
e financiamentos e (ii) títulos soberanos do Brasil denominados em dólares (global bonds) de
posse de instituições financeiras locais, que serão comprados com desconto de 10% em relação
aos preços de mercado, para retornar recursos disponíveis para concessão de crédito.

As operações compromissada (repos) são caracterizadas pela venda com compro-
misso de recompra do título. Essas são medidas pelas quais o Banco Central injeta 
liquidez temporária nos bancos e demais instituições financeiras (como uma espécie 
de linha crédito). Os títulos ficam com o Banco Central pelo prazo da operação, após 
o qual são devolvidos à instituição contratante.

◆ Swap de liquidez com o Federal Reserve. Para provisão de liquidez em dólares pelo Banco
Central, foi celebrado acordo de swap de liquidez com o Federal Reserve no montante de US$60
bilhões, válido por pelo menos seis meses.

O acordo é importante para dar margem de atuação ao Banco Central, sem com 
isso implicar redução expressiva no nível das reservas internacionais brasileiras 
(atualmente em US$360 bilhões, segundo dados mais recentes), que são importante 
instrumento de política monetária.

Trata-se do maior pacote emergencial já implementado pelo Banco Central, equivalente a até 
32,5% do PIB. A título de comparação, o pacote implementado em resposta à crise econômica 
mundial de 2008 atingiu 3,5% do PIB, mesmo em um cenário de menor liquidez do que o atual.

O objetivo fundamental dessas medidas é estimular a concessão de crédito e reestruturação das 
dívidas existentes, auxiliando na preservação do caixa das empresas.

O time de Bancário e Financiamentos do Cescon Barrieu está à disposição para esclarecimentos 
adicionais sobre o assunto.
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