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DESTAQUES DE NOVEMBRO / 2008

As operações totais de crédito no SFN totalizaram em Novembro R$ 1,209 trilhões
– um aumento de 2% no mês e de 32,8% em 12 meses. Esse montante atingiu
40,3% PIB, uma proporção 6,7 p.p. acima da registrada em Novembro de 2007.

Os recursos direcionados corresponderam a pouco mais de 28% do total
emprestado no SFN, alcançando R$ 346 bilhões após um crescimento de 3% em
relação à Outubro. Este movimento se deu principalmente em função do aumento,
de 4,2% nas operações via BNDES que totalizaram R$ 202,6 bilhões, e de 3,3% nas
voltadas ao Crédito Habitacional (R$ 58,3 bilhões).

As operações de crédito com recursos livres ultrapassaram os R$ 863 bilhões,
muito em razão da expansão dos recursos destinados à pessoa jurídica que se
expandiram 3% no mês finalizando em R$ 471,9 bilhões. Excluindo da análise as
operações contratadas com recursos externos – as quais corresponderam
praticamente por 1/5 de todo o estoque registrado no segmento – no intuito de
não contaminá-la com os efeitos contábeis das depreciações no período, percebe-
se a contribuição das operações de capital de giro para o resultado (as quais
finalizaram em R$ 164,3 bilhões registrando um crescimento mensal de 4%) dado
que na linha conta garantida, a segunda mais significante, contabilizou-se uma
ligeira retração de R$ 145 milhões em Novembro.



 

DESTAQUES DE NOVEMBRO / 2008

As operações destinadas ao financiamento dos consumidores estabilizaram-se nos
R$ 391 bilhões em função da redução no ímpeto de crescimento do Leasing PF (R$
55,8 bilhões) – apesar de ainda apresentar crescimento intenso de 98,6% na
comparação com o mesmo período do ano anterior.

O volume de crédito, referencial para a taxa de juros, totalizou R$ 666 bilhões, um
aumento de 1,9% no mês e de 30,4% comparado a Nov./07. No segmento pessoa
física – o contínuo movimento de contração no cdc veículos (R$ 80,9 bilhões), a
maturação no crédito pessoal (R$ 126,8 bilhões) mais intensa na sua parte
consignada, e a amortização no cheque especial (R$ 16,6 bilhões) com recursos do
13º – colaboraram para a manutenção do saldo em R$ 273 bilhões.

As operações referenciais voltadas à pessoa jurídica elevaram-se em 44,7% na
comparação com o mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 392,4 bilhões
em Novembro, lembrando que é importante ponderar o impacto cambial nas
linhas de origem externa. As concessões apresentaram desaceleração consistente
tanto na comparação mensal (-9,4%), quanto no horizonte de 12 meses (-1,6%) de
forma generalizada em ambos os segmentos (PF e PJ) – apenas nas operações de
hot money não foram registradas taxas negativas – totalizando R$ 142,4 bilhões.



 

DESTAQUES DE NOVEMBRO / 2008

A taxa média de juros com que as operações se realizaram no mês foi de 44,1%a.a.
apresentando um aumento de 1,2 p.p. na comparação mensal que, a despeito da
desaceleração no segmento empresarial de 0,4 p.p., foi fortemente influenciada
pelas operações voltadas ao consumidor que somente em Novembro
apresentaram uma significativa elevação de quase 4 p.p. atingindo 58,7 %a.a. em
consonância com o respectivo spread do segmento.

Em Novembro a inadimplência manteve-se estável na comparação com o mês
anterior, representando 4,2% do total da carteira no país. O nível de atraso das
empresas manteve-se estável no período, prosseguindo a trajetória de queda e
correspondendo a 1,7% da respectiva carteira. Entretanto, a inadimplência dos
consumidores, que em 2008 apresentou-se de forma mais volátil que no ano
anterior, elevou-se em 0,7 p.p. desde Nov./07, abrangendo a 7,8% da respectiva
carteira.

O prazo médio em que as operações se efetuaram foi de 378 dias, uma diminuição
mensal de uma semana, porém ainda um aumento de 35 dias na comparação à
Nov./07.



 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RECURSOS LIVRES E DIRECIONADOS

R$ 1,209 tri (+2,0% mês +32,8% Nov./07)

40,3% PIB   (+0,8 p.p. mês +6,7 p.p. Nov./07)

RECURSOS LIVRES

R$ 863,4 bi (+1,7% mês +34,5% Nov./07)

RECURSOS DIRECIONADOS

R$ 346,0 bi   (+3,0% mês +28,6% Nov./07)



 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RECURSOS LIVRES

PESSOA FÍSICA

R$ 391,5 bi  (+0,1% mês +25,0% Nov./07)

PESSOA JURÍDICA

R$ 471,9 bi  (+3,0% mês +43,6% Nov./07)



 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES
REFERENCIAIS PARA TAXA DE JUROS
MENOS COOPERATIVAS DE CRÉDITO, OPERAÇÕES DE LEASING, RURAL E OUTROS

SALDO

R$ 666,0 bi (+1,9% mês +30,4% Nov./07)

(P. Física:  R$ 273,6 bi)                        (P. Jurídica: R$ 392,4 bi)

( 0,0% mês +14,3% Nov./07)                                          (+3,3% mês +44,7% Nov./07)



 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES
REFERENCIAIS PARA TAXA DE JUROS
MENOS COOPERATIVAS DE CRÉDITO, OPERAÇÕES DE LEASING, RURAL E OUTROS

CONCESSÃO

R$ 142,4 bi (-9,4% mês -1,6% Nov./07)

(P. Física:  R$ 46,3 bi)                          (P. Jurídica: R$ 96,1 bi)

(-7,8% mês -7,6% Nov./07)                               (-10,1% mês +1,6% Nov./07)



 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES
REFERENCIAIS PARA TAXA DE JUROS
MENOS COOPERATIVAS DE CRÉDITO, OPERAÇÕES DE LEASING, RURAL E OUTROS

TAXA MÉDIA DE JUROS

44,1% a.a. (+1,2 p.p. mês +9,4 p.p. Nov./07)

(P. Física:  58,7% a.a.)                           (P. Jurídica: 31,2% a.a.)

(+3,8 p.p. mês +13,9 p.p. Nov./07)                 (-0,4 p.p. mês +7,9 p.p. Nov./07)



 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES
REFERENCIAIS PARA TAXA DE JUROS
MENOS COOPERATIVAS DE CRÉDITO, OPERAÇÕES DE LEASING, RURAL E OUTROS

SPREAD

30,3 p.p. (+1,9 p.p. mês +6,8 p.p. Nov./07)

(P. Física:  43,6 p.p.)                                 (P. Jurídica: 18,3 p.p.)

(+3,8 p.p. mês +10,3 p.p. Nov./07)            (+0,8 p.p. mês +6,0 p.p. Nov./07)



 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES
REFERENCIAIS PARA TAXA DE JUROS
MENOS COOPERATIVAS DE CRÉDITO, OPERAÇÕES DE LEASING, RURAL E OUTROS

INADIMPLÊNCIA (>90 DIAS)

4,2% ( 0,0 p.p. mês -0,3 p.p. Nov./07)

(P. Física:  7,8%)                                              (P. Jurídica: 1,7%)

(+0,2 p.p. mês +0,7 p.p. Nov./07)                             ( 0,0 p.p. mês -0,5 p.p. Nov./07)



 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES
REFERENCIAIS PARA TAXA DE JUROS
MENOS COOPERATIVAS DE CRÉDITO, OPERAÇÕES DE LEASING, RURAL E OUTROS

PRAZO MÉDIO

378 dias (-7 dias mês +35 dias Nov./07)

(P. Física:  482 dias)                                   (P. Jurídica: 305 dias)

(-8 dias mês +53 dias Nov./07)                                (-5 dias mês +37 dias Nov./07)



 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES

LEASING

R$ 110,4 bi (+0,1% mês +80,5% Nov./07)

(P. Física:  R$ 55,8 bi)                             (P. Jurídica: R$ 54,6 bi)

(+0,1% mês +98,6% Nov./07)       (+0,1% mês +65,1% Nov./07)
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