FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E AGRÍCOLA TEM APROVAÇÃO DE R$ 18,2
BILHÕES EM CRÉDITO
Com objetivo de se avaliar o volume de crédito concedido pelas instituições financeiras
brasileiras e lançar luz sobre dois grandes macros setores da economia (Construção Civil e
Agricultura), a Nous SenseMaking (www.noussm.com), boutique de consultoria especializada
em Data Science, Inteligência, Estratégia e Tecnologia, coletou, tratou e modelou um conjunto
de dados disponíveis de fontes oficiais.
No que tange o volume de crédito imobiliário aprovado e liberado o valor somou R$ 9,4
bilhões de reais enquanto o total de crédito para financiamento e custeio da agricultura
atingiu R$ 8,8 bilhões.
Com atuação direta na transformação de dados complexos em informações acionáveis para a
tomada de decisão no âmbito da inteligência e da estratégia, a modelagem permite dentre
outros insights analisar o crédito concedido tanto a nível Brasil quanto a um nível mais granular
(por município).

A carteira de financiamento imobiliário representou 60,2% do volume total de crédito concedido
pela Caixa. Esse volume permitiu à instuição alcançar 57,3% de market share referente ao
crédito imobiliário no mercado brasileiro, um avanço de 8,4% em relação ao mês anterior.
O estado de São Paulo foi responsável por 59,0% do volume de crédito imobiliário negociado
junto às instituições financeiras, sendo a capital e o município de Osasco na região
metropolitana destino de 82,1% do crédito do estado.
Quanto ao crédito para financiamento da agricultura (custeio e investimento), os estados de São
Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso representaram respectivamente 17,4%,
15,0%, 10,9%, 9,2% e 8,4% do volume de crédito concedido para essa finalidade.
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Dentre os Bancos com maior destaque na
concessão de crédito para financiamento da
agricultura em nível nacional, destacam-se o
Banco do Brasil (67,10%), Caixa Econômica
Federal (17,8%) e Bradesco com 5,9%. Para o
Banco do Brasil o volume negociado para
financiamento da agricultura representou
53,2% do total que concedido de crédito pela
instituição, um avanço de 27,0% em relação ao
mês anterior.
Quando se avalia os volumes de crédito
concedido por instituição financeira, fica
evidente o papel que os bancos públicos vêm
desenvolvendo no atual cenário econômico. A Caixa Econômica Federal aparece como o
principal fomentador de financiamentos imobiliários, já o Banco do Brasil apoia parte de suas
estratégias nas operações de financiamento agrícola para custeio e investimento, enquanto os
bancos privados possuem forte atuação na antecipação de títulos, outros financiamentos e
outros créditos. Vale ressaltar que em análises de nível granular (por municípios), outras
instituições financeiras ocupam posição de destaque dependendo do recorte territorial
analisado
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