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No segundo trimestre de 2013, o saldo da carteira  
de crédito ultrapassou os 55,2% do PIB. 

A carteira total de crédito no SFN superou R$ 2,5 trilhões depois de crescer 
1,8% em junho, encerrando o 1º semestre de 2013 com uma alta de 6,9%. 
No 02T13, o ritmo acelerou quando comparado ao primeiro trimestre (4,3% 
e 2,5%, respectivamente), resultando na manutenção do desempenho 
acumulado de 12 meses na casa dos 16% (16,4%). Desta forma, o volume 
total encerrou o primeiro semestre equivalendo a 55,2% do PIB, proporção 
que superou em 4,3 p.p. aquela do mesmo período do ano anterior. 
 
O crédito direcionado continuou acelerando o ritmo de crescimento, em 
contraste com o arrefecimento verificado no âmbito do crédito livre, 
resultando no 02T13, um aumento de participação para acima dos 2/5 do 
total. 
 
Após acelerar o crescimento no segundo trimestre, para quase 7% (ante os 
4,8% do 01T13), o direcionamento contabilizou expansão de 12% nos seis 
primeiros meses de 2013, ao mesmo tempo em que o crédito livre registrou 
um movimento mais discreto, com altas de 2,4% e 0,9%, que culminou num 
crescimento de 3,3% no ano, o que gerou em 12 meses, um crescimento de 
mais 26% para os primeiros e de menos de 10% para os últimos.  
 
Este desempenho mais acentuado continuou sendo impulsionado, em boa 
parte, pelo crédito imobiliário e pela carteira do BNDES, os quais resumiram 
quase 4/5 do direcionamento (32% e 47% do segmento, respectivamente).  
 
Dos R$ 345,7 bilhões relacionados ao saldo habitacional, mais de 86% 
fizeram referência às contratações dos consumidores. A linha, como um 
todo, registrou um ritmo de crescimento mais intenso no 02T13 (8,6%) que o 
registrado no 01T13 (6,7%), acumulando um aumento de aproximadamente 
16% no ano. Por sua vez, a carteira do BNDES foi composta na sua maioria 
de operações realizadas pelas pessoas jurídicas (93,5% do BNDES) e em 
consonância com a modalidade anterior, os 7,3% de crescimento em 2013 
derivaram de uma expansão mais acentuada no segundo trimestre do ano 
(01T13: 2,7%| 02T13: 4,6%). Em 12 meses, a primeira modalidade 
contabilizou uma taxa de crescimento (33,8%) semelhante à verificada no 
fechamento de 2012 (34,6%), enquanto os quase 18% de alta na última 
configuraram uma aceleração sobre 13,8% do final do ano anterior. 



A fração livre continuou mais representativa, embora 
o ritmo mais acentuado prossiga no direcionado. 
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No âmbito direcionado, os destaques foram o 
habitacional e as operações relacionadas ao BNDES. 
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Já o menor ímpeto do conjunto dos recursos livres refletiu tanto as operações com pessoas físicas como as realizadas pelas pessoas jurídicas. A despeito das primeiras 
terem apresentado uma expansão mais acentuada no 01T13 (PF: 1,2% | PJ: 0,6%) e as últimas no 02T13 (PF: 2,1% | PJ: 2,7%), ambas acumularam crescimentos 
aproximados de 3% nos seis primeiros meses do ano (PF: 3,3%| PJ: 3,4%). Entretanto, ampliado o horizonte de comparação ao final do mesmo trimestre de 2012, o 
ritmo mais acentuado continuou sendo evidenciado pelas últimas (PF: 7,9% | PJ: 11,6%), embora ambas venham arrefecendo na comparação com os crescimentos nos 
seis primeiros meses de 2012 (PF: 5,5%| PJ: 8,4%). 
 
Dentre as modalidades, a principal carteira no âmbito dos consumidores continuou representada pelo crédito pessoal, a qual respondeu sozinha por mais de 42% do 
valor das operações livres. Totalizando R$ 305 bilhões em junho de 2013, o saldo incorporou o mesmo ritmo de crescimento do primeiro trimestre (4,5%), 
aumentando, portanto, 9,3% no ano e em 15,6% em 12 meses. Estas taxas de crescimentos foram mais intensas que a registrada para o segmento PF, refletindo o 
desempenho mais forte dos mais de 2/3 (68,6% do crédito pessoal) relacionados às consignações em folha de pagamentos (R$ 209 bilhões). Especificamente a fração, 
após repetir a alta de 5,3% do primeiro trimestre acumulou um aumento de 10,8% em 2013, finalizando o comparativo de 12 meses com um crescimento de 18,1%. 
Por outro lado, a parcela do crédito pessoal sem a consignação cresceu à velocidades menos acentuadas, considerados os mesmos horizontes de comparação 3,0%, 
2,9%, 6,0% e 10,5%, resultando, portanto, na diminuição da respectiva participação, de 32,8% no 02T12 para 31,4% do saldo em crédito pessoal. 
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O crédito pessoal continuou impulsionando o resultado no crédito ao consumidor, 
refletindo, o desempenho mais acentuado da 

sua parcela consignada.   
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Retornando a análise para a consignação, a mais representativa fração (61,4% consignado) continuou proveniente das operações realizadas com servidores públicos 
(R$ 128,6 bilhões). A qual, em contraste com os outros tipos de consignações, resultou no único segmento a acelerar a taxa de crescimento trimestral, ante à do 
trimestre anterior (01T13: 4,9% | 02T13: 5,7%), culminando, numa expansão de quase 11% no ano.  
 
Esse crescimento semestral foi superado pelas operações contratadas por aposentados e pensionistas do INSS (R$ 63,4 bilhões ou 30% da consignação), as quais 
mesmo desacelerando o aumento trimestral (01T13: 6,6% | 02T13: 5,0%), contabilizaram uma expansão de 11,9% em 2013. Enquanto o montante remanescente, 
contratado pelos trabalhadores da iniciativa privada (R$ 17,4 bilhões), acumulou um incremento semelhante ao do primeiro trimestre do ano (01T13: 3,5% | 02T13: 
3,3%), resultando no menor crescimento anual da consignação (7,0%). 
 
Ampliada a análise ao encerramento do 2º trimestre do ano anterior, os crescimentos mantiveram a ordem, sendo assim, a alta de 18,1% calculada para a modalidade 
refletiu o ritmo mais acentuado nas operações com os servidores públicos (18,5%), seguido daquele derivado dos beneficiários do INSS (17,7%) e por fim das operações 
realizadas pelos trabalhadores da iniciativa privada (17,1%). 

A consignação, por sua vez, manteve a mesma composição do segundo trimestre de 2012, 
continuando a registrar mais de 3/5 do saldo  

contratado por servidores públicos. 



O volume destinado aos veículos continuou 
deteriorando, contudo mantém a segunda  

carteira dos consumidores. 

Fonte: BACEN / Elaboração ABBC                                        VI  

Distante dos dois dígitos de crescimento anotados pela modalidade anterior, 
o financiamento de veículos pelas pessoas físicas (R$ 192 bilhões) prosseguiu 
em consonância com a trajetória declinante constatada nos últimos 
resultados. Mesmo assim, consideradas as operações de arrendamento 
mercantil (R$ 12 bilhões), o resultante montante (R$ 204 bilhões) prosseguiu 
como o 2º mais representativo das pessoas físicas (28,5 % da carteira PF). 
 
Após outro recuo trimestral, de mesma magnitude que o registrado no 
01T13 (-1,7%), o saldo total em veículos deteriorou -3,4% em 2013. Mesmo 
com maior intensidade derivada do leasing (2013: -33,0%), o CDC veículos 
também colaborou com o mesmo sentido da evolução (2013: -0,6%). No 
comparativo dos últimos 12 meses, o discreto crescimento da última (2,7%) 
prosseguiu incapaz de contrabalançar a forte redução da primeira (-53,3%), 
resultando, portanto, na intensificação da queda consolidada para -4,0%. 
 
Através de outra importante linha do segmento livre voltada aos 
consumidores (17,5% das PF), o cartão de crédito, outros R$ 125 bilhões 
foram contabilizados. Mesmo com a alta de 2,6% no 02T13, a carteira retraiu 
-1,0% em 2013, dado o declínio (-3,5%) no 01T13.  
 
Este movimento sofreu influência dos diferentes tipos de operações 
presentes na modalidade. Tradicionalmente, o crédito rotativo (R$ 26,3 
bilhões) expande num ritmo mais acentuado no primeiro semestre, 
enquanto o montante contendo as operações à vista (R$ 89,4 bilhões) 
demonstra redução. Em 2013, os desempenhos foram de 7,9% e -3,3%, 
respectivamente. 
 
Em contraste, a parte remanescente, referente aos parcelamentos com a 
incidência de juros (R$ 9,7 bilhões), reduziu o saldo em -1,5% no ano, após 
contabilizar recuo de -2,0% no 02T13, ante aumento de 0,5% no primeiro 
trimestre do ano. 



OCCCAAAPIIITALLL de GIRO 
O 
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Dentre as linhas empresariais, o financiamento para capital de giro (R$ 373,5 bilhões) continuou responsável por mais da metade da carteira livre (51,1% do total PF). 
Diferentemente do resultado no primeiro trimestre do ano, quando crescia acima do consolidado livre empresarial (0,9% e 0,6%, respectivamente), apresentou um 
resultado menos intenso que o segmento no 02T13 (1,0% e 2,7%, respectivamente).  
 
Considerado o primeiro semestre de 2013, foi registrado um crescimento de 1,9% para modalidade, ao mesmo tempo em que o segmento, na sua forma consolidada 
(PJ livre), expandiu 3,4%.  
 
Naturalmente, o reflexo dessa evolução foi a redução da participação na primeira metade do ano (ante Dez./12: 51,9% do total PJ), refletindo, o desempenho das 
operações caracterizadas com prazo menor que um ano (R$ 59 bilhões), as quais encerraram o 01S13 representando 15,8% da modalidade (ante 17,3% do capital de 
giro em Dez./12), depois de reduzir -6,6% no respectivo período, em contraste com o aumento de 8,8% no 01S12. 
 

O financiamento para capital de giro continuou como o mais representativo montante,  
ao responder sozinho no segundo trimestre do ano, por mais da metade  

do crédito livre empresarial. 
 



¹ Operações em que os prazos não são previamente estipulados. 

OCCCAAAPIIITALLL de GIRO 
O 

Por outro lado, a parcela conceituada como de teto rotativo¹, apresentou um crescimento mais acentuado no ano (3,9%), derivado do desempenho mais forte no 
segundo trimestre (5,5%), ante a redução de -1,6% no 01T13. Como resultado, especificamente esta fração foi responsável por uma participação de pouco menos de 
11% da modalidade no encerramento do trimestre (10,7%).      
 
Enfim, a parcela remanescente, composta pelas operações com prazo acima de 365 dias, expandiu em ambos os trimestres de 2013. O crescimento registrado no 01T13 
(2,6%) desacelerou no 02T13 (1,1%), contudo, no ano a alta acumulada de 3,7%, manteve a referida proporção como a mais representativa da modalidade (73,5% do 
capital de giro). 
 
Ampliada a análise para o 02T12, o saldo do financiamento para capital de giro expandiu (11,0%) num compasso semelhante à carteira livre empresarial (11,6%), 
refletindo, expansões em todos os diferentes tipos dentro da modalidade. Sendo assim, neste horizonte o crescimento foi liderado pelo saldo relativo às operações de 
maior prazo² (13,6%), enquanto aquelas classificadas como de teto rotativo expandiram 9,4%. Por fim, as previamente limitadas a um ano apresentaram somente um 
discreto incremento de apenas 0,9%, o qual acabou se traduzindo numa redução da referida  participação. 

Quando comparado ao mesmo período de 2012, a parcela previamente contratada com prazo menor  
que um ano, reduziu a participação dentro da modalidade,  

 após registrar a menor taxa de crescimento. 

² Maior que 365 dias. 
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As instituições públicas continuaram ampliando  
o share, em detrimento das instituições privadas. 
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Duas importantes linhas de curto prazo empresarial, a conta garantida (R$ 
42,9 bilhões) e o cheque especial PJ (R$ 12,4 bilhões), apresentaram retração 
no saldo no 02T13 (-2,3% e -1,0%, respectivamente), em contraste com o 
crescimento verificado no 01T13 (1,7% e 10,3%, respectivamente). 
Entretanto, em 2013, somente a última modalidade ampliou o saldo (9,2%), 
enquanto a primeira e mais representativa das duas (5,9% do total PJ), 
reduziu a carteira no período (-0,6%).  Nos últimos 12 meses, o crescimento 
do segmento empresarial livre PJ foi de 11,6%, enquanto no cheque especial 
PJ não atingiu os 2% (1,7%) e na conta garantida verificou-se uma retração de 
quase -6% (-5,6%). Consequentemente em conjunto, as duas linhas reduziram 
a participação no crédito empresarial, dos quase 9% do segmento no final do 
02T12 para 7,6% no 02T13. 
 
Dentre as linhas pós-fixadas referenciadas em moeda estrangeira, o ACC e o 
financiamento de exportações se destacaram dentre as operações 
empresariais. No final do primeiro semestre de 2013, ambas as linhas 
somaram mais de US$ 41 bilhões, representando, cada uma, 
aproximadamente, a metade desse total. Embora no 02T13 o montante tenha 
superado os US$ 20 bilhões em ambas as modalidades, o resultado derivou 
de uma ampliação do peso do financiamento para exportações, em contraste 
com a redução do saldo referente aos adiantamentos de contratos de 
câmbio. Em outras palavras, no 02T12 a última linha superava em quase 50% 
a primeira (US$ 24,5 bilhões e US$ 16,5 bilhões), enquanto no final do 02T13 
ambas acabaram se aproximando. O ritmo de crescimento nesse período 
(02T13 | 02T12) contabilizou uma alta para a primeira de quase 23% e um 
recuo para a última de aproximadamente -15%. 
 
Encerrando a análise da carteira sob a ótica do controle de capital, o saldo 
pertencente às instituições públicas continuou ampliando a participação. No 
02T13 das referidas instituições superou a casa dos 50% da carteira total, em 
detrimento, seja das instituições privadas controladas pelo capital nacional 
(34,2% da carteira total) como daquelas vinculadas ao capital externo (15,6% 
da carteira total). Esses percentuais, confrontados com os pesos do 02T12, o 
incremento registrado nas primeiras, de 5,0 p.p., ocorreu em detrimento das 
instituições privadas nacionais e estrangeiras, em -3,6 p.p. e -1,4 p.p., 
respectivamente. 



As concessões acumularam em junho quase R$ 304,5 bilhões, passando a acumular no 02T13 R$ 918 bilhões. Consideradas também as operações nos três primeiros 
meses do ano, 2013 passou a somar R$ 1,7 trilhão. Esse valor, comparado ao somatório dos seis primeiros meses de 2012, correspondeu a um aumento de 12,7%, 
refletindo, o impulso derivado do direcionamento de recursos que no período ampliou 53,2%, ante o crescimento menos acentuado das operações livres (8,1%).  
 
Em decorrência desse movimento foi contabilizada uma elevação na participação acumulada (nos seis primeiros meses do ano) da primeira fração para próximo dos 
14% do total, a qual registrou em contrapartida uma redução da última para 86% das concessões.   
 
Esta ampliação direcionada foi impulsionada, em boa parte, pelo crédito habitacional (R$ 73,4 bilhões) e pelas operações com o BNDES (R$ 86,9 bilhões), com altas de 
31,7% e 73,7%, respectivamente. Enquanto, o crescimento anual do segmento livre (de aproximadamente 8%), ocorreu tanto nas operações com pessoas físicas quanto 
nas pessoas jurídicas. Todavia, o ritmo foi mais acentuado no ano derivou do crédito ao consumidor que expandiu 12,3%, ante o crescimento das concessões destinadas 
às empresas (4,2%). 

As concessões de crédito acumularam R$ 1,7 trilhão nos 6 primeiros meses de 2013, 
superando o valor acumulado no primeiro semestre de 2012 

em mais de 12%.  
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Considerados apenas os dias úteis, da mesma forma que o fluxo de crédito concedido em junho (R$ 15,2 bilhões/dia) superou àquele de junho de 2012 (R$ 13,4 
bilhões/dia), representando um aumento de 13,8%, a média concedida no segundo trimestre do ano (R$ 14,6 bilhões/dia) ficou acima tanto daquela calculada para o 
primeiro trimestre de 2013 (R$ 13,3 bilhões/dia) como da verificada para o mesmo trimestre do ano anterior (02T12: R$12,9 bilhões/dia). 
 
Esse movimento de alta na média trimestral, seja no comparativo com o primeiro trimestre como sobre o àquela do mesmo trimestre do ano anterior, foi similar, tanto 
para o segmento livre (R$ 12,3 bilhões/dia) como para o direcionado (R$ 2,2 bilhões/dia). Contudo, neste último as altas foram mais intensas (02T13: 38,2% |02T12: 
62,0%) que os aumentos da primeira, de 5,6% e 7,2%, respectivamente. 
 
Dentre o conjunto composto de crédito livre, o fluxo de operações contratadas pelas pessoas físicas apresentou desempenho análogo ao segmento (R$ 6,1 bilhões/dia), 
ou seja, uma média, ao mesmo tempo, superior à do primeiro trimestre (R$ 6,0 bilhões/dia) e do 02T12 (R$ 5,5 bilhões/dia), 1,8% e 11,7%, respectivamente. Enquanto, 
nas pessoas jurídicas os R$ 6,2 bilhões diários em média, também superaram a média calculada para o segundo trimestre de 2012 (R$ 6,0 bilhões/dia) e o 01T13 (R$ 5,7 
bilhões/dia), em 3,1% e 9,5%, respectivamente. 

A média diária concedida no segundo trimestre foi maior que a registrada no primeiro trimestre do ano, 
desempenho semelhante ao movimento verificado nos mesmos trimestre de 2012, 

 independente do segmento. 



No crédito livre, tanto o segmento dos consumidores quanto o relacionado às atividades empresarias, 
apresentaram crescimentos, ao mesmo tempo, sobre a média trimestral anterior  

e ante aquela concedida em igual período de 2012.    
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bilhões/dia), em 3,1% e 9,5%, respectivamente. 
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Dentre as principais modalidades, o mais representativo fluxo empresarial continuou ocorrendo através do financiamento para capital de giro (R$ 1,53 bilhão/dia), o 
qual registrou, em 2013, na sua forma consolidada, médias superiores às verificadas nos trimestres equivalentes de 2012 (01T12: R$ 1,30 bilhão/dia | 02T12: R$ 1,51 
bilhão/dia). Porém, nem todas as suas linhas apresentaram esse padrão. Especificamente a parcela, previamente, limitada a um ano, apresentou, nos dois trimestres de 
2013 (R$ 395 milhões/dia), resultados abaixo daqueles concedidos para os mesmos trimestres do ano anterior (01T12: R$ 410 milhões/dia| 02T12: R$ 456 milhões/dia 
). Já a sua principal fração, relacionada às operações, previamente, classificadas acima de 365 dias, evidenciou médias mais robustas em 2013. Os R$ 762 milhões diários 
de média para o 02T13 configuraram uma alta de 31,3% sobre o 01T13, além de uma alta de 7,8% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. Por fim, as operações da 
modalidade classificadas como de teto rotativo¹, responderam com uma média ao redor dos R$ 374 milhões/dia no 02T13 e da mesma forma, apresentou ampliações 
de 14,7% e 8,0%, respectivamente.  
 
Em decorrência dessas evoluções, ante 02T12, a média das concessões realizadas através do financiamento para capital de giro registrou uma intensificação da já maior 
participação das operações de maior prazo (> 365 dias) para quase 50% da modalidade, além do aumento também no peso daquelas denominadas como de teto 
rotativo, para próximo de ¼ do total, em detrimento, da parcela da modalidade, previamente limitada ao ano, que encerrou o trimestre representando pouco mais da 
quarta parte remanescente do total (25,8% do capital de giro), ante mais de 30% no 02T12. 

O mais representativo fluxo empresarial continuou proveniente das concessões através do capital de giro, 
modalidade que prosseguiu composta, na sua maior parte, por operações de prazo maior que um ano. 

¹ Operações em que os prazos não são previamente estipulados. 
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Já a média de duas importantes linhas de curto prazo empresarial, a conta 
garantida e o cheque especial (PJ), responderam em conjunto, por outros 
31% da concessão média no segundo trimestre de 2013. 
 
Diferentemente do segmento, ambas as linhas reduziram o fluxo médio 
diário trimestral na comparação com o trimestre anterior (-3,4% e -0,2%, 
respectivamente), contudo apenas a conta garantida concedeu uma média 
abaixo dos trimestres de 2012 (01T e 02T). A modalidade registrou redução 
de -7,6% quando comparada ao segundo trimestre de 2012, ante o aumento 
de 2,2% do cheque especial.  
 
Desta forma, embora a participação de ambas tenha reduzindo na 
comparação com o mesmo trimestre do ano anterior (02T12: -2 p.p.), esse 
movimento derivou principalmente da perda na primeira modalidade. 
 
Outra importante modalidade do crédito empresarial com recursos 
domésticos, o desconto de duplicatas, ampliou a média concedida no 
segundo trimestre do ano para R$ 514 milhões/dia, superando em mais de 
10% o valor médio dos três primeiros meses do ano.  
 
Embora o mesmo movimento tenha ocorrido na evolução de 2012 (02T12 > 
01T12), os resultados de 2013 superaram ambos os trimestres quando 
confrontados com equivalentes em 2012  (01T13: 12,0% | 02T13: 14,4%), 
resultando numa ampliação da participação para pouco mais de 8% da média 
concedida às pessoas jurídicas (livres). 
 
Enfim, dentre as linhas empresariais lastreadas em recursos externos, os US$ 
195 milhões diários concedidos em no 02T13 através de adiantamentos de 
contratos de câmbio, significaram uma média 23,2% superior àquela dos 
primeiros três meses de 2013. 
 
Contudo, novamente, os resultados em 2013 foram menores que aqueles 
registrados nos mesmos períodos de 2012 (01T13/01T12: -24,8%| 
02T13/02T12: -13,5%).  

Na média, mais de 31% das concessões empresariais  
se resumiram através da conta garantida e do  

cheque especial PJ. 

2013     2012 
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No âmbito das contratações realizadas pelas pessoas físicas, os empréstimos 
via cartão de crédito continuaram responsáveis por mais da metade das 
operações. No 02T13 a média concedida através deste tipo de operação, 
representou mais da metade das concessões dos consumidores (55%), ou 
algo em torno dos R$ 3,34 bilhões/diários. Embora essa média configure uma 
estabilidade sobre o resultado referente aos três primeiros meses de 2013, o 
fluxo diário utilizando o cartão de crédito ampliou a presença dentro do 
segmento dos consumidores, ante o desempenho no mesmo período de 
2012 (02T12: 51,4% do total PF), após a alta de 18,6%. 
 
Na comparação com o primeiro trimestre, as operações parceladas c/juros 
(inclusos os saques na função crédito e aqueles relacionados às faturas) 
ampliaram em mais de 10% o resultado concedido, contudo, ainda 
correspondem a pouco mais de 3% do total destas operações.  
 
A principal forma de concessão dentro da modalidade continuou sendo 
relacionada às contratações à vista e aos parcelamentos sem juros. A                    
qual mesmo contabilizando uma alta menos acentuada ante o 01T13                                  
(1,1%), registrou um aumento sobre o resultado no igual trimestre de 2012, 
em quase 23%. Este movimento gerou uma ampliação do peso dos 62,3% 
verificados naquele período, para os atuais 64,5% da modalidade. Em 
detrimento, principalmente, do rotativo do cartão que reduziu o peso dos 
34,4% para 32,3% da modalidade no 02T13, mesmo após contabilizar 
crescimento, de mais de 11% sobre o 02T12.  
 
Outra importante modalidade rotativa relacionada ao crédito dos 
consumidores, o cheque especial, apresentou taxas de crescimentos mais 
discretas, de 0,8% no trimestre e de 1,7% sobre o 02T12. Entretanto, 
somente por meio desta linha continuou sendo resumido outro R$ 1,28 
bilhão/dia do segmento de pessoa física, o equivalente a 21% do total dessas 
operações. 

As concessões rotativas através do cartão de crédito 
 e do cheque especial, continuaram responsáveis  

por, praticamente, ¾ do total às PF. 
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Um percentual menor, equivalente a pouco mais de 16% do segmento dos consumidores, derivou dos empréstimos concedidos via crédito pessoal. Os respectivos R$ 
989 milhões diários concedidos em média pela modalidade, significaram aumentos de 6,5% no trimestre e de 9,4% sobre os mesmos três meses de 2012, com a 
respectiva parte consignada em folha de pagamento impulsionando o desempenho. Exclusivamente esta fração registrou altas de 8,4% no trimestre e 18,6% sobre o 
02T12, ao passo que o valor correspondente a R$ 349 milhões/dia de concessões sem consignação, evidenciou aumento menos acentuado sobre o 01T13 (3,1%) e uma 
retração sobre 02T12 (-4,2%).   
 
Em decorrência desses resultados, mesmo com a relativa estabilidade da participação da modalidade no segmento livre PF, sobre igual trimestre de 2012 (na casa dos 
16%), o peso do consignado ampliou de pouco menos de 60% para quase 65% do crédito pessoal. Este aumento da proporção consignada no período foi reflexo da 
evolução contabilizada nas contratações dos aposentados e pensionistas do INSS, as quais embora reduzindo na comparação trimestral (01T13: -6,8%), representaram 
um aumento de quase, 25% sobre o 02T12. Nesse sentido, finalizaram como a segunda mais representativa média concedida através da consignação, registrando uma 
média em torno dos R$ 174 milhões (ou 27,1% da consignação). Mesmo assim, as concessões realizadas por meio de convênios com os servidores públicos, 
continuaram representando a maior parcela dentro da consignação. Depois de ampliarem 16,0% ante o primeiro trimestre e 18,0% ante o 02T12, esta continuou 
responsável por quase 2/3 das consignações (R$ 413 milhões/dia). Completando a modalidade, as operações realizadas pelos trabalhadores do setor privado, reduziram 
a presença no âmbito da consignação, ao registrarem expansões de 10,6% e 5,7%, nos mesmos períodos de comparação. Naturalmente, em consequência do 
desempenho menos acentuado no último horizonte, esta parcela da modalidade diminuiu a presença dos 9,3% das operações no 02T12 para 8,3% em média do fluxo 
médio no 02T13. 

As concessões via crédito pessoal, refletiram, o crescimento mais forte da sua parcela consignada,  
composta na sua maior parte de operações vinculadas aos servidores públicos. 
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Outra importante fonte de recursos às pessoas físicas, o crédito destinado à aquisição de veículos (financiamento e leasing), registrou um fluxo diário médio na casa dos 
R$ 353 milhões no 02T13.  
 
Da mesma forma que no primeiro trimestre do ano (01T13: R$ 349 milhões/dia) o resultado ficou abaixo daquele verificado para o período equivalente de 2012, 
movimento este que, inclusive, intensificou a variação (01T13/01T12: -2,2% | 02T13/02T12: -4,1%).  
 
No mesmo sentido, os R$ 22,2 bilhões acumulados no trimestre representaram a continuidade do processo de arrefecimento deste tipo de concessões, principalmente, 
quando considerados os R$ 22,8 bilhões do 02T12 e os R$ 26,5 bilhões do 02T11. 
 
Comparado a este último resultado a redução foi de quase -16% (02T11), refletindo a queda de -10,7% nas concessões via financiamento e a redução para quase 10% 
do fluxo realizado pelo leasing naquele período (02T11: R$ 1,73 bilhão | 02T13: R$ 173 milhões).  

Enquanto o crédito destinado aos veículos, contratado pelos consumidores, continuou em trajetória  
de arrefecimento,  acumulando um resultado menor  que o registrado  

nos mesmos trimestres dos anos anteriores. 
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Diferentemente das consecutivas quedas observadas ao longo de 2012 na 
taxa de juros das operações de crédito, que acumularam queda de quase -5 
p.p., o primeiro semestre de 2013 contabilizou uma ligeira elevação (1/2 
p.p.), finalizando na casa dos 18,5% a.a..  
 
Todavia, mesmo considerada a alta, a ampliação mais acentuada na outra 
ponta, relacionada à taxa média de captação (1,1 p.p.) – que em 2013 
inverteu a tendência apontando alta – resultou na manutenção da trajetória 
de queda do spread bruto.  
 
No ano, o diferencial diminuiu -0,6 p.p., registrando o menor patamar de 
toda a nova série, iniciada em Mar./11 (10,9 p.p.). 
 
Tanto as operações livres como as direcionadas, contribuíram para a 
mencionada elevação dos juros. Nas primeiras, depois de contabilizado o 
aumento de 1,2 p.p. nos seis primeiros meses de 2013, a taxa encerrou na 
casa dos 26,5% a.a., ao passo que os 7,1% a.a. relacionados às últimas, 
representaram um discreto incremento sobre o resultado no final do ano 
anterior (0,1 p.p.). 
 
Na esfera do direcionado, o discreto movimento em 2013 ocorreu tanto nas 
operações contratadas por pessoas jurídicas, que aumentaram (0,2 p.p.) os 
juros para 7,4% a.a., quanto no consolidado das pessoas físicas, que após 
queda (-0,1 p.p.) no percentual contabilizou 6,7% a.a..  
 
Dentre os principais movimentos do segmento no ano, a taxa de juro do 
microcrédito e do financiamento imobiliário contratado à taxa de mercado, 
diminuíram para 8,8% a.a. e 11,9% a.a. nas pessoas físicas, enquanto, nas 
pessoas jurídicas, os financiamentos agroindustriais do BNDES apontaram 
redução para 6,0 % a.a., enquanto o crédito rural aumentou para 8,0 %a.a., 
no compasso com a sua fração contratada à taxa de mercado (10,5 %a.a.). 

A taxa média de juros aumentou no 01S13, 
contudo, dada a ampliação mais intensa na ponta 

 da captação, o spread bruto recuou. 
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No rol do crédito livre, a elevação nos juros transcorreu independente dos tomadores serem classificados de pessoas físicas (34,9% a.a.) ou jurídicas (19,3% a.a.). 
Contudo, as respectivas ampliações (PJ: 1,3 p.p. e PF: 1,0 p.p.) em 2013, derivaram de crescimentos menos acentuados no 2º trimestre do ano (PJ: 0,6 p.p. e PF: 0,4 
p.p.), ante aqueles registrados no 1º trimestre de 2013 (PJ: 0,7 p.p. e PF: 0,6 p.p.).   
 
Importantes modalidades apresentaram ampliações no período (2013), como o financiamento para capital de giro (17,3% a.a.) e o crédito pessoal (38,1% a.a.), que 
acumularam aumentos de 2,2 p.p. e 1,2 p.p., respectivamente.  A linha empresarial acabou impulsionada por todos os seus diferentes tipos, ao passo que a vinculada ao 
crédito dos consumidores aumentou os juros somente na sua parte sem a consignação (73,0% a.a.).  
 
Mesmo assim, o patamar dos juros na primeira (02T13: 17,3% a.a.), ainda permaneceu abaixo daquele registrado no mesmo trimestre de 2011 (02T11: 23,5% a.a.), nos 
diferentes tipos de contratações (Teto Rotativo: 24,6% a.a. | Acima de 365 dias: 15,9% a.a. | Abaixo de 365 dias: 18,6% a.a.), ao passo que a mencionada redução da 
última, exclusivamente da sua parcela composta pela consignação (24,2 %a.a.), ocorreu em todas as contratações (Aposentados e Pensionistas do INSS: 26,7% a.a. | 
Servidores Públicos: 22,4% a.a. | Trabalhadores Privados: 29,6% a.a.). 

No rol do crédito livre, a elevação nos juros foi verificada independente dos tomadores serem pessoas físicas 
ou jurídicas. Entretanto, as ampliações ocorreram num ritmo menos intenso no 2º trimestre, 

ante o aumento nos 3 primeiros meses do ano. 



Durante todos os meses de 2013, os prazos médios das concessões 
superaram os respectivos meses de 2012, seja nas operações livres (38,0 
meses) ou nas direcionadas (158,0 meses), encerrando, na sua forma 
consolidada, com uma média ao redor de 94,3 meses, no segundo trimestre 
do ano. Comparada à do primeiro trimestre do ano, essa média 
correspondeu a uma ampliação de quase meio ano, gerando uma ampliação 
maior que 16 meses, quando comparada ao resultado do segundo trimestre 
de 2012, sendo que ambos os segmentos evidenciaram médias (direcionado: 
158,0 meses | livre: 38,0 meses) acima das calculadas no 02T12 
(direcionado: 133,7 meses| livre: 34,7 meses). As concessões direcionadas 
continuaram ampliando, mesmo contabilizando um resultado mais de quatro 
vezes o registrado no conjunto livre, incorporando, em boa parte, o prazo 
médio do fluxo através do BNDES (123,2 meses), nas operações de 
financiamento ao investimento empresarial, e o crédito habitacional, 
contratado via concessões aos consumidores (322,2 meses). 
 
Dentre as modalidades classificadas como livres, o crédito pessoal registrou 
um prazo médio trimestral (54,7 meses) superior ao calculado do 01T13 e 
02T12 (1,5 mês e 3,6 meses, respectivamente), independente do tipo de 
operação. No crédito consignado (61 meses) o prazo médio continuou 
apresentando um resultado superior ao registrado para a parcela sem 
consignação (40 meses), após ampliar 2,4 meses sobre o mesmo trimestre 
de 2012, ante o aumento de 5 meses na última. O indicador mais de 50% 
superior ao primeiro tipo da modalidade foi impulsionado pelo prazo das 
contratações dos servidores públicos (65,5 meses), seguidos daquelas 
destinadas aos aposentados e pensionistas do INSS (57,1 meses) e por fim, 
das contratadas por trabalhadores do setor privado (41 meses). Na 
comparação com o trimestre anterior, essas médias ampliaram 1,4, 0,4 e 1,8 
meses, respectivamente, enquanto no confronto com as médias trimestrais 
do 02T12, as altas foram de 2,3, 2,3 e 3,2, respectivamente. 
 
No prazo das concessões empresariais os quase 36 meses do financiamento 
para capital de giro, incorporaram os 45,5 meses de suas respectivas 
operações previamente contratadas com mais de um ano, seguidos dos 14,5 
meses contabilizados naquelas conceituadas como de teto rotativo e pelos 
5,2 meses daquelas previamente limitadas ao ano. 

Durante todos os meses de 2013, os prazos médios 
superaram os respectivos meses de 2012. 

Fonte: BACEN / Elaboração ABBC                                       XX  



Enfim, a inadimplência, conceituada como o percentual da carteira atrasos acima de 90 dias, encerrou o trimestre representando 3,4% da carteira do sistema financeiro 
nacional. Da mesma forma que no primeiro trimestre, o indicador apresentou redução (01T13: -0,1 p.p. e 02T13: -0,2 p.p.), acumulando um declínio de -0,3 p.p. em 
2013. O percentual do sistema refletiu a redução nas operações livres (-0,4 p.p.), para a casa dos 5,2% da carteira, ante o aumento no indicador direcionado (0,1 p.p.), 
que mesmo assim continuou num patamar inferior (1,1% da carteira).  
 
O aumento no último segmento derivou das operações realizadas, tanto pelas pessoas jurídicas (0,6% da carteira), em boa parte, originadas das contratadas via BNDES 
(0,6% da carteira) quanto das pessoas físicas, através do financiamento habitacional (2,0% da carteira), ambas com altas de 0,1 p.p. em 2013. Já a redução da 
inadimplência nas operações livres ocorreu independentemente de serem contratações efetivadas por empresas ou consumidores.  
 
Em ambas as carteiras, os percentuais apontaram quedas acumuladas no ano (PF: -0,8 p.p. | PJ: -0,2 p.p.), confirmando, a tendência de arrefecimento iniciada ainda no 
final de 2012 para o último segmento (PF: 7,2% da carteira) e o movimento mais recente, concentrado no último trimestre, no conjunto da esfera empresarial (3,5% da 
carteira PJ). 

Da mesma forma que nos primeiros três meses do ano, a inadimplência 
da carteira reduziu no segundo trimestre do ano, 

acumulando queda em 2013. 
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No crédito livre, os percentuais acumularam reduções no ano, confirmando, a tendência de arrefecimento 
iniciada ainda no final de 2012 para as pessoas físicas e o movimento mais recente, 

concentrado no último trimestre, para o conjunto da esfera empresarial. 
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Enfim, a inadimplência, conceituada como o percentual da carteira atrasos acima de 90 dias, encerrou o trimestre representando 3,4% da carteira do sistema financeiro 
nacional. Da mesma forma que no primeiro trimestre, o indicador apresentou redução (01T13: -0,1 p.p. e 02T13: -0,2 p.p.), acumulando um declínio de -0,3 p.p. em 
2013. O percentual do sistema refletiu a redução nas operações livres (-0,4 p.p.), para a casa dos 5,2% da carteira, ante o aumento no indicador direcionado (0,1 p.p.), 
que mesmo assim continuou num patamar inferior (1,1% da carteira).  
 
O aumento no último segmento derivou das operações realizadas, tanto pelas pessoas jurídicas (0,6% da carteira), em boa parte, originadas das contratadas via BNDES 
(0,6% da carteira) quanto das pessoas físicas, através do financiamento habitacional (2,0% da carteira), ambas com altas de 0,1 p.p. em 2013. Já a redução da 
inadimplência nas operações livres ocorreu independentemente de serem contratações efetivadas por empresas ou consumidores.  
 
Em ambas as carteiras, os percentuais apontaram quedas acumuladas no ano (PF: -0,8 p.p. | PJ: -0,2 p.p.), confirmando, a tendência de arrefecimento iniciada ainda no 
final de 2012 para o último segmento (PF: 7,2% da carteira) e o movimento mais recente, concentrado no último trimestre, no conjunto da esfera empresarial (3,5% da 
carteira PJ). 



Em boa parte, a inadimplência dos consumidores incorporou o desempenho do indicador do CDC veículos, o qual após sucessivas altas até meados de 2012, passou a 
reduzir a partir de então. No final do segundo semestre de 2013, o indicador encerrou em 6,1% da carteira, acumulando uma redução de -0,3 p.p. no ano, ao mesmo 
tempo em que a inadimplência do leasing, continuou aumentando concomitantemente ao detrimento das operações (verificado na análise do saldo anteriormente), 
finalizando em 10,7% da carteira. 
 
Outra importante linha do segmento ao consumidor, o cartão de crédito, reduziu o indicador no 02T13, num ritmo menor (-0,4 p.p.) que o registrado no primeiro 
trimestre do ano (-3,0 p.p.), acumulando uma redução em 2013 de -3,4 p.p.. Mesmo considerada essa queda anual, a modalidade continuou responsável pela mais 
elevada inadimplência das pessoas físicas (25,3% da carteira), sendo impulsionada, pelos atrasos acima de 90 dias do rotativo do cartão.  
 
Especificamente neste tipo de operação, a inadimplência continuou apresentando um percentual aproximado a 1/3 das operações (rotativas), mesmo depois de 
considerada a diminuição de -4,1 p.p. em 2013, enquanto noutro sentido, a redução anual de -3,5 p.p. do indicador referente ao parcelamento com juros, conduziu o 
respectivo percentual para próximo do mínimo histórico (2,7% da carteira), na série iniciada em Mar./11. 
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Nas pessoas físicas a inadimplência continuou refletindo, em boa parte, o movimento das operações 
relacionadas aos veículos, as quais continuaram incorporando a redução no CDC,  

em contraste com o aumento no leasing. 
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Outra linha importante linha do crédito aos consumidores, o cartão de crédito, 
mesmo após reduzir o percentual no ano, prosseguiu caracterizando   

o mais elevado patamar nas pessoas físicas. 

Em boa parte, a inadimplência dos consumidores incorporou o desempenho do indicador do CDC veículos, o qual após sucessivas altas até meados de 2012, passou a 
reduzir a partir de então. No final do segundo semestre de 2013, o indicador encerrou em 6,1% da carteira, acumulando uma redução de -0,3 p.p. no ano, ao mesmo 
tempo em que a inadimplência do leasing, continuou aumentando concomitantemente ao detrimento das operações (verificado na análise do saldo anteriormente), 
finalizando em 10,7% da carteira. 
 
Outra importante linha do segmento ao consumidor, o cartão de crédito, reduziu o indicador no 02T13, num ritmo menor (-0,4 p.p.) que o registrado no primeiro 
trimestre do ano (-3,0 p.p.), acumulando uma redução em 2013 de -3,4 p.p.. Mesmo considerada essa queda anual, a modalidade continuou responsável pela mais 
elevada inadimplência das pessoas físicas (25,3% da carteira), sendo impulsionada, pelos atrasos acima de 90 dias do rotativo do cartão.  
 
Especificamente neste tipo de operação, a inadimplência continuou apresentando um percentual aproximado a 1/3 das operações (rotativas), mesmo depois de 
considerada a diminuição de -4,1 p.p. em 2013, enquanto noutro sentido, a redução anual de -3,5 p.p. do indicador referente ao parcelamento com juros, conduziu o 
respectivo percentual para próximo do mínimo histórico (2,7% da carteira), na série iniciada em Mar./11. 



No saldo do crédito pessoal a inadimplência também se aproximou dos menores resultados ao registrar 4,2% da carteira após repetir a redução do primeiro trimestre 
de 2013 (01T13: -0,3 p.p. | 02T13: -0,3 p.p.).  
 
Esse resultado ocorreu, em função da queda no percentual referente às operações não consignadas (7,6% da carteira), as quais mesmo diminuindo a proporção, 
continuaram em patamar acima do contabilizado naquelas contratações realizadas através da consignação (2,7% da carteira). Em 2013, o primeiro percentual declinou  
-1,4 p.p., enquanto no último foi verificada apenas uma diminuição (-0,1 p.p.), entretanto, nas últimas o indicador representou  aproximadamente 1/3 das primeiras.  
 
No âmbito consignado, a inadimplência das operações realizadas pelos servidores públicos prosseguiu na casa dos 2,8% da carteira, enquanto, aquela relacionada às 
contratações de trabalhadores privados (5,1% da carteira), prosseguiu como a mais elevada do consignado, mesmo reduzindo -0,9 p.p.. Já a redução no indicador 
contratado por aposentados e pensionistas do INSS, de -0,1 p.p., colaborou para a continuidade do mesmo como o menor neste tipo de dentro da consignação (1,7% da 
carteira).  

Fonte: BACEN / Elaboração ABBC                                       XXV  

Enquanto, os empréstimos de crédito pessoal contabilizaram diminuição no indicador,  
mais acentuada nas operações não consignadas, do que naquelas  

caracterizadas pela consignação. 



Dentre as principais linhas empresariais lastreadas em títulos, a inadimplência do desconto de cheques continuou arrefecendo (2013: -0,2 p.p.) para encerrar o segundo 
trimestre de 2013 na casa dos 3,3% da carteira. Enquanto no desconto de duplicatas, o indicador que ampliava até o final do ano anterior, inverteu a tendência em 
2013, reduzindo (2013: -0,4 p.p.) para 2,9% da carteira.  
 
Já naquelas de prazo médio inferior, no ano, a inadimplência ficou estável na conta garantida (1,3% da carteira), enquanto no cheque especial PJ, mesmo com a queda 
sobre o mesmo trimestre de 2012 (-0,2 p.p.), registrou patamar cinco vezes superior (6,5% da carteira). 
 
Enfim, na principal linha do crédito empresarial, o financiamento para capital de giro, o indicador diminuiu -0,2 p.p. no ano, resultando em 3,7% da respectiva carteira. 
Na sua composição, o mais elevado percentual continuou relacionado às operações previamente limitadas a um ano (4,6% da carteira), enquanto na outra ponta, o 
conjunto daquelas, previamente, contratadas com prazo maior que 365 dias, configurou o menor indicador (3,5% da carteira). Num patamar intermediário, as 
operações classificadas como de teto rotativo registraram um indicador ao redor de 3,8% da carteira, percentual que culminou numa redução de -0,2 p.p. em 2013. 

Já a principal linha do crédito empresarial, o financiamento para capital de giro,  
apresentou declínio em 2013, ao refletir a redução nas operações  

previamente contratadas acima de um ano e naquelas denominadas de teto rotativo. 
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R$ 2,53 tri 
Saldo Total ¹ 

02T13 +4,3% 2013 +6,9% 02T12 +16,4% 
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Operações de Crédito 
Sistema Financeiro Nacional 

Pessoa Jurídica 
 

 

R$ 643,7 bi   
Recursos Direcionados 
 

02T13 +4,1% 2013 +6,3% 02T12 +16,3% 

 

R$ 730,3 bi    
  

Recursos Livres 
 

R$ 1,374 tri 

Pessoa Física 
 

 

R$ 442,2 bi   
Recursos Direcionados 
 

 

R$ 715,3 bi    
  

Recursos Livres 
 

R$ 1,157 tri 

“A carteira de crédito 
equivaleu a 55,2% do PIB 

 no final do segundo 
trimestre...” 

02T13 +2,7% 2013 +3,4% 02T12 +11,6% 

02T13 +4,5% 2013 +7,6% 02T12 +16,4% 

02T13 +5,7% 2013 +9,8% 02T12+22,3% 

02T13 +2,1% 2013 +3,3% 02T12 +7,9% 02T13 +8,7% 2013 +15,4% 02T12 +33,6% 

¹ Resultados no final dos períodos. 

   Obs.: Valores não sujeitos a arredondamentos. 



R$ 918,0 bi 
Concessão Acumulada ² 

Operações de Crédito 

Pessoa Jurídica 
 

 

R$ 82,1 bi   
Recursos Direcionados 
 

 

R$ 392,1 bi    
  

Recursos Livres 
 

R$ 474,2 bi 

Pessoa Física 
 

 

R$ 57,6 bi   
Recursos Direcionados 
 

 

R$ 386,1 bi    
  

Recursos Livres 
 

R$ 443,8 bi 
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¹ Exceto cooperativas de crédito, agências de fomento e sociedades de crédito ao microempreendedor. 

Sistema Financeiro Nacional ¹ 

“...enquanto, as novas 
concessões acumularam um 

valor maior que nos 
primeiros três meses 

do ano...” 

02T13 +15,0% 2013 +12,7% 02T12 +14,8% 

02T13 +19,8% 2013 +10,4% 02T12 +12,6% 

02T13 +15,0% 2013 +4,2% 02T12 +4,8% 

02T13 +10,2% 2013 +15,1% 02T12 +17,4% 

02T13 +49,0% 2013 +61,7% 02T12 +74,6% 

02T13 +6,9% 2013 +12,3% 02T12 +13,5% 02T13 +39,8% 2013 +42,7% 02T12 +52,3% 

² Resultados acumulados nos períodos. 

   Obs.: Valores não sujeitos a arredondamentos. 



R$ 14,57 bi 
Concessão Diária ² 

Operações de Crédito 

Pessoa Jurídica 
 

 

R$ 1,30 bi   
Recursos Direcionados 
 

 

R$ 6,22 bi    
  

Recursos Livres 
 

R$ 7,53 bi 

Pessoa Física 
 

 

R$ 0,91 bi   
Recursos Direcionados 
 

 

R$ 6,13 bi    
  

Recursos Livres 
 

R$ 7,04 bi 
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Sistema Financeiro Nacional ¹ 

¹ Exceto cooperativas de crédito, agências de fomento e sociedades de crédito ao microempreendedor. 

“...inclusive, com aumento 
no fluxo diário  

trimestral médio”. 

02T13 +9,5% 2013 +14,5% 02T12 +13,0% 

02T13 +14,0% 2013 +12,2% 02T12 +10,8% 

02T13 +9,5% 2013 +5,9% 02T12 +3,1% 

02T13 +5,0% 2013 +17,0% 02T12 +15,5% 

02T13 +41,9% 2013 +64,3% 02T12 +71,8% 

02T13 +1,8% 2013 +14,1% 02T12 +11,7% 02T13 +33,2% 2013 +45,0% 02T12 +49,9% 

² Resultados médios dos respectivos períodos. 

   Obs.: Valores não sujeitos a arredondamentos. 



18,5% a.a. 
Taxa de Juros ² 

Operações de Crédito 

Pessoa Jurídica 
 

 

7,4% a.a. 
Recursos Direcionados 
 

 

19,3% a.a. 
  

Recursos Livres 
 

14,0% a.a. 

Pessoa Física 
 

 

6,7% a.a. 
Recursos Direcionados 
 

 

34,9 % a.a. 
  

Recursos Livres 
 

24,3% a.a. 
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Sistema Financeiro Nacional ¹ 

¹ Exceto cooperativas de crédito, agências de fomento e sociedades de crédito ao microempreendedor. 

“A estabilidade no período, 
resultou num aumento de ½ 

ponto nos juros em  
2013...” 

02T13 -- 2013 +0,5 02T12 -1,6 

02T13 -- 2013 +0,7 02T12 -1,4 

02T13 +0,6 2013 +1,3 02T12 -0,5 

02T13 -0,2 2013 -- 02T12 -2,0 

02T13 -0,3 2013 +0,2 02T12 -1,8 

02T13 +0,4 2013 +1,0 02T12 -0,5 02T13 -- 2013 -0,1 02T12 -0,7 

² Resultados no final dos períodos. 

   Obs.: Valores não sujeitos a arredondamentos. 



7,6% a.a. 
Taxa de Captação ² 

Operações de Crédito 

Pessoa Jurídica 
 

 

4,8% a.a. 
Recursos Direcionados 
 

 

9,2% a.a. 
  

Recursos Livres 
 

7,3% a.a. 

Pessoa Física 
 

 

4,0% a.a. 
Recursos Direcionados 
 

 

10,4 % a.a. 
  

Recursos Livres 
 

8,0% a.a. 
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Sistema Financeiro Nacional ¹ 

¹ Exceto cooperativas de crédito, agências de fomento e sociedades de crédito ao microempreendedor. 

“...embora, dado o aumento 
mais acentuado na 

 taxa média de captação...” 

02T13 +0,8 2013 +1,1 02T12 +0,3 

02T13 +0,8 2013 +1,0 02T12 +0,2 

02T13 +1,3 2013 +1,9 02T12 +1,1 

02T13 +0,9 2013 +1,4 02T12 +0,4 

02T13 +0,1 2013 -0,3 02T12 -0,9 

02T13 +1,3 2013 +2,1 02T12 +1,2 02T13 +0,3 2013 +0,3 02T12 -0,3 

² Resultados no final dos períodos. 

   Obs.: Valores não sujeitos a arredondamentos. 



10,9 p.p. 
Spread Bruto ² 

Operações de Crédito 

Pessoa Jurídica 
 

 

2,6 p.p. 
Recursos Direcionados 
 

 

10,1 p.p. 
  

Recursos Livres 
 

6,7 p.p. 

Pessoa Física 
 

 

2,7 p.p. 
Recursos Direcionados 
 

 

24,5 p.p.. 
  

Recursos Livres 
 

16,3 p.p. 
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Sistema Financeiro Nacional ¹ 

¹ Exceto cooperativas de crédito, agências de fomento e sociedades de crédito ao microempreendedor. 

“...a diferença continuou 
apontando redução.” 

02T13 -0,8 2013 -0,6 02T12 -1,9 

02T13 -0,8 2013 -0,3 02T12 -1,6 

02T13 -0,7 2013 -0,6 02T12 -1,6 

02T13 -1,1 2013 -1,4 02T12 -2,4 

02T13 -0,4 2013 +0,5 02T12 -0,9 

02T13 -0,9 2013 -1,1 02T12 -1,7 02T13 -0,3 2013 -0,4 02T12 -0,4 

² Resultados no final dos períodos. 

   Obs.: Valores não sujeitos a arredondamentos. 



47,9 meses 
Prazo da Carteira ² 

Operações de Crédito 

Pessoa Jurídica 
 

 

50,4 meses 
Recursos Direcionados 
 

 

15,9 meses 
  

Recursos Livres 
 

32,8 meses 

Pessoa Física 
 

 

133,4 meses 
Recursos Direcionados 
 

 

18,8 meses 
  

Recursos Livres 
 

68,2 meses 
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Sistema Financeiro Nacional ¹ 

¹ Exceto cooperativas de crédito, agências de fomento e sociedades de crédito ao microempreendedor. 

“O prazo médio da carteira 
continuou ampliando, 

entretanto, num  
ritmo...” 

02T13 +1,9 2013 +3,6 02T12 +6,0 

02T13 +1,2 2013 +2,4 02T12 +3,8 

02T13 +0,5 2013 +1,2 02T12 +2,0 

02T13 +2,7 2013 +4,7 02T12 +8,6 

02T13 +1,3 2013 +2,5 02T12 +4,0 

02T13 +0,5 2013 +0,7 02T12 +1,2 02T13 +1,6 2013 +3,8 02T12 +4,5 

² Resultados no final dos períodos. 

   Obs.: Valores não sujeitos a arredondamentos. 



94,3 meses 
Prazo das Concessões ² 

Operações de Crédito 

Pessoa Jurídica 
 

 

102,8 meses 
Recursos Direcionados 
 

 

29,8 meses 
  

Recursos Livres 
 

66,2 meses 

Pessoa Física 
 

 

241,2 meses 
Recursos Direcionados 
 

 

47,4 meses 
  

Recursos Livres 
 

130,8 meses 
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Sistema Financeiro Nacional ¹ 

¹ Exceto cooperativas de crédito, agências de fomento e sociedades de crédito ao microempreendedor. 

“...menos intenso do que a 
expansão verificada nas  

concessões.” 

02T13 +5,8 2013 +14,8 02T12 +16,2 

02T13 +6,3 2013 +11,6 02T12 +13,4 

02T13 +4,5 2013 +3,4 02T12 +4,8 

02T13 +4,9 2013 +18,8 02T12 +19,5 

02T13 +7,3 2013 +18,8 02T12 +20,2 

02T13 +0,9 2013 +2,0 02T12 +2,1 02T13 +3,6 2013 +22,5 02T12 +21,8 

² Resultados médios aritméticos nos respectivos períodos. 

   Obs.: Valores não sujeitos a arredondamentos. 



3,4% carteira 
Inadimplência ² 

Operações de Crédito 

Pessoa Jurídica 
 

 

0,6% carteira 
Recursos Direcionados 
 

 

3,5% carteira 
  

Recursos Livres 
 

2,1% carteira 

Pessoa Física 
 

 

1,8% carteira 
Recursos Direcionados 
 

 

7,2% carteira 
  

Recursos Livres 
 

5,0% carteira 
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Sistema Financeiro Nacional ¹ 

¹ Exceto cooperativas de crédito, agências de fomento e sociedades de crédito ao microempreendedor. 

“E a inadimplência reduziu 
novamente, registrando          

-0,3 pontos a menos  
em 2013.” 

02T13 -0,2 2013 -0,3 02T12 -0,4 

02T13 -0,1 2013 -0,1 02T12 -0,1 

02T13 -0,1 2013 -0,2 02T12 -0,1 

02T13 -0,4 2013 -0,6 02T12 -0,9 

02T13 +0,1 2013 +0,1 02T12 +0,1 

02T13 -0,4 2013 -0,8 02T12 -0,9 02T13 -0,2 2013 -0,1 02T12 -0,2 

² Resultados no final dos períodos. 

   Obs.: Valores não sujeitos a arredondamentos. 
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