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BC: Operações de Crédito do SFN registram alta de 0,4% em 

setembro e crescimento de 3,9% em 12 meses 

O saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) incluindo 

as operações com recursos livres e direcionados somou R$ 3.169 bilhões em 

setembro de 2018, com alta de 0,4% em relação a agosto, refletindo o 

crescimento de 0,4% do saldo destinado às famílias para R$ 1.728 bilhões e a 

expansão de 0,4% do saldo destinado às empresas para R$ 1.441 bilhões. Na 

comparação interanual, a carteira total de crédito cresceu 3,9%, ante 3,4% no 

mês anterior. 

Nos últimos 12 meses o crescimento de 3,9% se explica pela evolução de 9,7% do 

saldo das operações com recursos livres, mais que compensando a queda de 

2,0% do saldo das operações com recursos direcionados, notadamente do 

crédito para as empresas. Esta evolução do crédito acontece num cenário de 

manutenção dos juros e leve queda dos spreads. A inadimplência do SFN 

registrou estabilidade em 3,0% em setembro (sendo de 4,1% nos livres e 1,9% 

nos direcionados).  

A retomada do crédito acontece, mas de forma lenta. Olhando os bancos nesse 

ambiente, vemos a expansão da margem financeira após PDD, que aliado ao 

crescimento das Despesas Gerais, em linha com a inflação e/ou até abaixo, 

devem resultar em perspectiva de lucratividade crescente para o 3T18.  

Assim, o SFN segue bem capitalizado e adequadamente provisionado, com os 

padrões de concessão, ajustados. Seguimos com recomendação de COMPRA 

para Itaú Unibanco (ITUB4), Itaúsa (ITSA4), Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil 

(BBAS3) e Santander Brasil (SANB11). 
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Destaques do Relatório de Operações de Crédito de setembro  

A retomada do crédito, ainda que de forma mais lenta, tem acontecido desde dez/16. 

Em setembro, as concessões de crédito somaram R$ 295 bilhões, com redução mensal influenciada 

pelo menor número de dias úteis (quatro a menos que agosto). No acumulado do ano, 

comparativamente a igual período do ano anterior, ocorreram aumentos de 11,2% nas 

contratações totais, de 13,4% no crédito a pessoas jurídicas e de 9,6% no crédito a pessoas físicas. 

 

Fonte/elaboração: Banco Central do Brasil 

Na carteira de pessoas físicas, as operações com recursos livres permaneceram estáveis 

no mês e cresceram 9,2% em doze meses. Destaque para as expansões em crédito consignado 

e financiamento de veículos, contrabalançados pela redução do saldo de cartão de crédito à vista. 

O saldo de crédito direcionado a pessoas físicas aumentou 1% no mês e 4,8% na comparação 

interanual, refletindo expansões de 1,6% no crédito rural e de 0,8% no imobiliário. 

 

O saldo de crédito a pessoas jurídicas com recursos livres aumentou 1,7% no mês e 

10,3% em doze meses. Destacaram-se as expansões em antecipação de faturas de cartão e 

desconto de duplicatas e recebíveis. O crédito às empresas com recursos direcionados recuou 1,2% 

no mês (-9,2% em doze meses), refletindo a diminuição das contratações e a apreciação cambial 

nas operações com recursos do BNDES. 
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A taxa média de juros das operações contratadas em setembro alcançou 24,4% após 

leve redução de 0,1pp no mês e queda de 2,5pp nos últimos doze meses. Na carteira 

livre, a taxa atingiu 38,1% (+0,1pp no mês -5,1pp em doze meses), com aumento de 0,4pp 

no segmento de pessoas físicas (52,2%) e estabilidade no de pessoas jurídicas (20,4%).  

Nas contratações com pessoas físicas, ocorreram aumentos de taxas nos empréstimos 

não consignados (+0,8pp), cartão regular (+9,6pp) e não regular (+0,9pp). Some-se as 

reduções no cheque especial (-1,8pp) e no cartão parcelado (-2,2pp).  

No crédito às empresas, destaque para os aumentos de taxas em capital de giro e 

financiamentos a exportações (+0,6pp em ambos) e diminuições em desconto de 

duplicatas e recebíveis (-1,1pp) e antecipação de faturas (-2,9pp). A taxa de juros do 

crédito livre, excluindo-se as operações rotativas permaneceu estável em 29,3% (-2,2pp 

em doze meses).  

O spread bancário referente às contratações efetuadas no mês de setembro alcançou 

17,4% (-0,2pp no mês e -2,6pp em doze meses). No crédito livre, o spread permaneceu 

em 28,9%. 
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 
referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 
relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 
nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 
Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 
expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua 
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 
mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 


