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Nesta edição estamos publicando as informações pertinentes ao
Censo Semestral sobre os créditos garantidos pelo Fundo Garantidor de
Crédito (FGC), previstas na Circular nº 2.912, de 21.07.99, referentes ao mês
de junho de 2008.
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Os dados coletados pelo Anexo I da Circular nº 2.912/99 abrangem
informações referentes a depósitos a prazo, letras de câmbio, letras
imobiliárias, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, depósitos à
vista, depósitos de poupança, depósitos para investimentos, depósitos não
movimentáveis por cheque, por faixa de valor. Os saldos existentes por
produto estão apresentados na tabela abaixo:
7DEHOD'LVWULEXLomRSRUSURGXWR1~PHURGHFOLHQWHVHVDOGRV

FGC - JUNHO 2008
Produto
Clientes
%
Saldos(R$ mil)

%

Depósitos a Prazo

6.804.983

4,18

431.036.368

52,45

Letras de Câmbio

7.226

0,00

1.848.444

0,22

Letras Imobiliárias

375

0,00

972.554

0,12

Letras Hipotecárias

2.551

0,00

1.628.027

0,20

Letras de Crédito Imobiliário

9.976

0,01

6.372.612

0,78

Depósitos à Vista

61.955.337

38,10

127.247.075

15,48

Depósitos de Poupança

81.285.252

49,98

247.558.853

30,12

1.464.908

0,90

3.337.865

0,41

11.096.976

6,82

1.822.118

0,22

Depósitos para Investimentos
Depósitos não mov. por
cheque
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'HSyVLWRVD3UD]R
Verifica-se que o montante de depósitos a prazo é de R$ 431,0
bilhões, distribuídos por 6.804.983 titulares. A maior concentração de
clientes está situada na faixa até R$ 5 mil que apresentam 4.971.897
titulares. Em contrapartida, a faixa que compreende os valores acima de R$
1 milhão concentra a maior parte do saldo, R$ 308,9 bilhões, distribuídos por
41.103 titulares que representam 0,60% dos clientes do produto.

'HSyVLWRVj9LVWD
O total de depósitos à vista é de R$ 127,2 bilhões, distribuídos por
61.955.337 clientes. As faixas até R$ 1.000,00, que apresentam saldo total
de R$ 4,6 bilhões, concentram a maior parcela dos depositantes, 86,92%.


'HSyVLWRVGH3RXSDQoD


Os depósitos de poupança totalizaram R$ 247,6 bilhões e
representam 30,12% dos créditos existentes em produtos garantidos pelo
FGC. A maior parte dos clientes se situa na faixa até R$ 100,00, que
concentra 56,09% dos depositantes.
/HWUDV+LSRWHFiULDV

Os créditos em Letras Hipotecárias totalizaram R$ 1,6 bilhões. A
faixa de valor acima de R$ 1 milhão concentra 81,66% do saldo verificado
no produto.

/HWUDVGH&kPELR

O montante de créditos em Letras de Câmbio é de R$ 1,8 bilhões,
apresentando maior incidência de clientes na faixa de valor até R$ 5.000 mil,
que reúne 31,19% dos investidores.
/HWUDV,PRELOLiULDV

As Letras Imobiliárias totalizaram R$ 972,5 milhões, distribuídos
por 375 clientes.
/HWUDVGH&UpGLWR,PRELOLiULR
As Letras de Crédito Imobiliário totalizaram um saldo de R$ 6,4
bilhões. A faixa de valor acima de R$ 1 milhão corresponde a 65,06% do
saldo verificado no produto.

titulares. O valor é o somatório de créditos existentes em Depósitos a Prazo,
Letras de Câmbio, Letras Imobiliárias, Letras Hipotecárias, Letras de Crédito
Imobiliário, Depósitos à Vista, Depósitos de Poupança, Depósitos para
Investimentos e Depósitos não movimentáveis por cheque. (pg. 167, Quadro
14, deste Relatório).
727$/'(&5e',726*$5$17,'26

O montante de créditos garantidos, tendo em vista que R$ 60 mil é

o valor máximo da garantia sobre o total de créditos de cada titular contra a
mesma instituição ou contra todas as instituições do mesmo conglomerado
financeiro é de R$ 310,6 bilhões. O valor representa 37,79% do total de
créditos existentes no sistema.

'HSyVLWRVSDUD,QYHVWLPHQWR
O total de Depósitos para Investimentos é de R$ 3,3 bilhões,
distribuídos por 1.464.908 clientes. A faixa acima de R$ 1 milhão, que
apresentou saldo total de R$ 562,1 milhões, corresponde, apenas, a 0,01%
dos clientes
'HSyVLWRVQmRPRYLPHQWiYHLVSRUFKHTXH
O total de Depósitos não movimentáveis por cheque é de R$
1,8 bilhões. A maior parte dos clientes se situa na faixa até R$ 100,00, que
concentra 82,70% dos depositantes.


727$/'(&5e',726

Os dados pertinentes ao total de créditos e ao nº de clientes,

consolidados por faixa de valores, discriminados no Anexo II da Circular nº
2.912/99, totalizaram R$ 821,8 bilhões, distribuídos por 137.808.328



