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RESUMO

1.1 - Depósitos a Prazo.

CENSO SEMESTRAL – CRÉDITOS GARANTIDOS PELO
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (FGC)
Nesta edição, publicamos as informações pertinentes ao Censo
Semestral sobre os créditos garantidos pelo Fundo Garantidor de
Créditos (FGC), previstas na Circular nº 2.912, de 21.07.99, referentes
ao mês de dezembro de 2012.

Verifica-se que o montante de depósitos a prazo é de R$ 643,5
bilhões, distribuídos por 12.632.278 titulares. A maior concentração de
clientes está situada na faixa até R$ 5 mil, que apresenta 8.843.824
titulares. Em contrapartida, a faixa que compreende os valores acima
de R$ 1 milhão concentra a maior parte do saldo, R$ 404,6 bilhões,
distribuídos por 58.659 titulares, que representam 0,46% dos clientes
do produto.

1. PRODUTOS

1.2 - Depósitos à Vista.

Os dados coletados pelo Anexo I da Circular nº 2.912/99
abrangem informações, por faixa de valor, 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 e depósitos não movimentáveis por cheque. Os
saldos existentes por produto estão apresentados na tabela abaixo:

O total de depósitos à vista é de R$ 194,7 bilhões, distribuídos
por 97.708.147 clientes. As faixas de valor até R$ 1 mil, que
apresentam saldo total de R$ 7,5 bilhões, concentram a maior parcela
dos depositantes, 85,50%.

Tabela 1 - Distribuição por produto / Número de clientes e saldos
FGC - DEZEMBRO/2012

Produto

Clientes*

Depósitos a Prazo

12.632.278

5,25

643.455.438

50,45

Letras de Câmbio

5.727

0,00

3.320.710

0,25

Letras Imobiliárias

2

0,00

230.284

0,01

Letras Hipotecárias

1.089

0,00

1.630.159

0,10

133.946

0,06

62.382.980

4,13

97.708.147

40,57

194.725.725

11,90

108.908.323

45,22

496.657.711

33,02

44

0,00

7.105

0,00

21.448.793

8,91

1.711.282

0,13

100,00 1.404.121.394

100,00

Letras de Crédito Imobiliário
Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Depósitos para Investimentos
Depósitos não mov. por cheque
Total

%

240.838.349

Saldos(R$ mil)

(*) Um cliente pode possuir aplicações em mais de um produto.

%

1.3 - Depósitos de Poupança.
Os depósitos de poupança totalizam R$ 496,7 bilhões e
representam 33,02% dos créditos existentes em produtos garantidos
pelo FGC. A maior parte dos clientes situa-se na faixa até R$ 100,00,
que concentra 52,75% dos depositantes.
1.4 - Letras Hipotecárias.
Os créditos existentes em Letras Hipotecárias totalizam cerca
de R$ 1,6 bilhão. A faixa de valor acima de R$ 1 milhão concentra
82,74% do saldo verificado no produto.
1.5 - Letras de Câmbio.
O montante de créditos em Letras de Câmbio é cerca de R$
3,3 bilhões, apresentando maior incidência de clientes na faixa de valor
até R$ 5 mil, que reúne 37,19% dos investidores.
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1.6 - Letras Imobiliárias.

2. TOTAL DE CRÉDITOS

As Letras Imobiliárias apresentam saldo de cerca de R$ 230,3
milhões, representando apenas 0,01% dos créditos existentes em
produtos garantidos pelo FGC.

Os dados pertinentes ao total de créditos e ao nº de clientes,
consolidados por faixas de valores, discriminados no Anexo II da
Circular nº 2.912/99, totalizam cerca de R$ 1,4 trilhão, distribuídos por
188.170.650 titulares. O valor é o somatório dos 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.

1.7 - Letras de Crédito Imobiliário.
As Letras de Crédito Imobiliário totalizam saldo de
aproximadamente R$ 62,4 bilhões. A faixa de valor acima de R$ 1
milhão corresponde a 62,86% do saldo observado no produto.
1.8 - Depósitos para Investimento.
O total de Depósitos para Investimentos é de R$ 7,1 milhões,
distribuídos por 44 clientes. As faixas de valor até R$ 1 mil, que
apresentam montante de R$ 7,0 mil, representativo de apenas 0,09% do
saldo total, correspondem a 59,09% dos clientes.
1.9 - Depósitos não movimentáveis por cheque.
O total de Depósitos não movimentáveis por cheque é de R$
1,7 bilhão. A maior parte dos clientes situa-se na faixa até R$ 100,00,
que concentra 92,82% dos depositantes.

3. TOTAL DE CRÉDITOS GARANTIDOS
O montante de créditos garantidos, tendo em vista que R$ 70
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 aproximadamente R$ 597,0
bilhões. O valor representa 42,52% do total de créditos existentes no
sistema.

