Panorama do crédito no Brasil

Segundo dados do BACEN, até outubro de 2010, o volume de crédito para pessoa física vem
crescendo, em média, 17,11% ao mês, se comparado com igual período do ano de 2009.
Destaca-se ainda que o volume de crédito voltado à habitação superou em julho deste ano o
total de crédito voltado ao produtor rural, demonstrando o forte aquecimento do mercado
mobiliário brasileiro.
O volume de crédito para a indústria cresceu modestos 4% ao mês de janeiro a junho de 2010,
comparado com o mesmo período de 2009. A partir de julho deste ano até outubro, esse
crescimento passou para uma média mensal de 15%, chegando a 18% em outubro, se
comparado ao mesmo período de 2009.
Já para o setor de comércio, o crescimento foi maior. Com uma média mensal em 2010 de 21%
ao mês em relação a 2009, o setor apresenta o maior crescimento em 2010 (até outubro).

Gráfico 1: Evolução do crédito por setor de atividade econômica ($ milhões)

Em relação ao controle do capital dado ao crédito deve-se dar destaque ao aumento médio
mensal de 17% para as instituições públicas frente a um crescimento médio de 5% mensal das
instituições privadas e uma queda de 3% das instituições estrangeiras.

Gráfico 2: Crédito em percentual do PIB segundo o controle do capital

Analisando a inadimplência verificada segundo o critério do Bacen (total de crédito vencido a
mais de 90 dias) pode-se observar que em 2010 o maior atraso aconteceu no início do ano,
representando um aumento de 56,7% em relação ao mesmo mês de 2009. Em junho de 2010
a inadimplência praticamente empatou com a de 2009, e fechou outubro com queda 10% em
relação a outubro de 2009.

Gráfico 3: Volume de crédito inadimplente nos anos de 2009 e 2010 até outubro de 2010.
($ milhões)

O próximo gráfico ilustra o resultado percentual do crescimento do crédito e consequente
impacto na inadimplência. Mostra ainda uma redução na inadimplência provavelmente
associada a uma melhora na análise e na concessão de crédito.
Gráfico 4: Percentual de aumento no crédito e consequente resultado percentual na
inadimplência

Em relação à distribuição do crédito para pessoas físicas, pode-se notar que o volume é maior
no aumento em 34% na faixa de valores acima de R$ 50 mil. Na faixa intermediária o aumento
é de 16% em média mensal e em 13% para valores em até R$ 5 mil.

Gráfico 5: Aumento percentual na distribuição do crédito por faixa de valores ($ milhões) para
Pessoa Física

Para as empresas verifica-se um aumento médio mensal de 16% e a maior participação está
na faixa de R$ 100 mil a R$ 10 milhões.

Gráfico 6: Aumento percentual na distribuição do crédito por faixa de valores ($ milhões) para
Pessoa Jurídica
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