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Análise e Perspectivas

Recuperação de crédito ainda é modesta
A situação do mercado de crédito, observado tanto pelo
lado da demanda quanto da oferta, é monitorado pelo
Banco Central (Bacen) através da Pesquisa Trimestral de
Condições de Crédito no Brasil.
Com base nos resultados da enquete, elabora-se o
indicador de tendência de demanda e oferta do mercado
de crédito para as pessoas jurídicas, a partir da percepção
das principias instituições financeiras do País. Referido
parâmetro é expresso em escala de pontos, variando entre
-2,00 (substancialmente mais fraca) e +2,00 pontos
(substancialmente mais forte).
Neste contexto, a demanda de crédito da micro, pequena e
média empresa (MPME), após 10 trimestres consecutivos
no campo negativo, apresentou resultado ligeiramente
positivo no terceiro trimestre de 2017, ao registrar
indicador de +0,06, conforme a mencionada pesquisa
elaborada pelo Bacen (Tabela 1).
Por outro lado, a grande empresa continuou apresentando
indicador de demanda negativo (-0,04) no terceiro
trimestre de 2017. O último resultado positivo para esse
porte de empreendimento ocorreu no segundo trimestre
de 2011 (Tabela 2).
Na ótica da oferta de crédito, o indicador para a MPME
alcançou -0,39 no terceiro trimestre de 2017, significando
caráter restritivo na concessão de crédito. Referido
indicador tem se apresentado negativo desde o primeiro
trimestre de 2011, quando a pesquisa foi iniciada. Os
elevados níveis de inadimplência e o quadro econômico
recessivo contribuem para esses resultados (Tabela 1).
A oferta de crédito para as grandes empresas registrou
–0,39 no terceiro trimestre de 2017. Somente no segundo
trimestre de 2011 verificou-se resultado positivo nesse
indicador (Tabela 2).
As contratações de crédito do sistema financeiro nacional,
de janeiro a agosto de 2017, somaram R$ 2.114,8 bilhões,
implicando crescimento de 1,0%, quando comparado com o
mesmo período do ano anterior.
Referido desempenho foi influenciado pela expansão da
carteira das pessoas físicas, cujas contratações alcançaram
R$ 1.219,7 bilhões, representando crescimento de 7,5% nos

oito primeiros meses de 2017, em relação a iguais meses do
ano anterior.
Crédito consignado, cartão de crédito e crédito de pessoa
física destinado para a aquisição de veículos apresentaram
expansão nos oito primeiros meses de 2017.
Por outro lado, as contratações no âmbito da carteira de
pessoas jurídicas totalizaram R$ 895,1 bilhões, significando
redução de 6,8% nos oito primeiros meses de 2017 em
comparação com os mesmos meses de 2016.
As concessões de crédito das operações que utilizam
recursos livres somaram R$ 1.913,1 bilhões, no acumulado
de janeiro a agosto de 2017, significando crescimento de
2,2%, quando comparado com o mesmo período de 2016.
Referidas operações correspondem aos contratos com
taxas de juros de mercado, ou seja, livremente pactuadas
entre instituições financeiras e os mutuários.
Em termos de recursos direcionados, foram concedidos
créditos de R$ 201,7 bilhões no período em análise,
significando queda de 9,1% em comparação com os oito
meses iniciais de 2016. Trata-se do menor valor contratado
nessa modalidade, desde o início da série divulgada pelo
Bacen em 2011.
Registre-se que os recursos direcionados constituem-se em
operações de crédito regulamentadas pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) ou vinculadas a recursos
orçamentários.
Considerando as informações fornecidas pelo Bacen,
verifica-se que a tendência de recuperação do mercado de
crédito ainda é modesta.
Enquanto as contratações da carteira de pessoas físicas
aumentaram nos oito primeiros meses de 2017, as
concessões
para
pessoas
jurídicas
declinaram,
especialmente na modalidade de recursos direcionados.
É importante registrar que a retomada das contratações de
crédito para pessoas jurídicas é condição fundamental para
o fortalecimento dos investimentos produtivos e
consequentemente
para alavancar o crescimento
econômico sustentável do País.
Autor: Allisson David de Oliveira Martins, Economista, Coordenador
de Estudos e Pesquisas, Célula de Estudos e Pesquisas
Macroeconômicas, Banco do Nordeste/ETENE.

Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do Banco Central.
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Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do Banco Central.
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Gráfico 1 – Demanda e Oferta de Crédito – Micro, pequenas e médias empresas
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Gráfico 3 – Concessões de Crédito – Total, pessoa jurídica e pessoa física – R$ Bilhões – Janeiro a agosto – 2012 a 2017
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Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do Banco Central.

Gráfico 4 – Concessões de crédito – Recursos livres e direcionados – R$ Bilhões – Janeiro a agosto – 2012 a 2017
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Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do Banco Central.
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Recuperação de crédito ainda é modesta
Gráfico 5 – Concessões de crédito – Recursos livres e direcionados – Variação (%) em relação ao ano anterior –
Janeiro a agosto – 2013 a 2017
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Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do Banco Central.
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