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Circular 3477/2009 – Aspectos Quantitativos   

Data-base: março/12 

 

1. Informações relativas ao Patrimônio de Referência (PR) e Patrimônio de Referência Exigido 

(PRE) – em R$ mil 

                              

 

2. Exposições ao risco de Crédito 

 

2.1. Exposição dos maiores clientes em relação ao total das operações 

       A Tabela 1 apresenta a exposição ao risco de crédito dos 10 maiores clientes BCNH em 
relação ao total da carteira, aberto por Retail e Wholesale. Para o Retail, a exposição 
permanece estável desde 2010, ficando abaixo de 6%, com 5% em todos os meses do primeiro 
trimestre de 2012. Para o Wholesale este indicador vem reduzindo desde 2010, fechando o 
primeiro trimestre de 2012 em 39%. 
 
Financiamentos dentro do segmento Wholesale estão diretamente ligados à estratégia de 
distribuição de Concessionários da Fábrica no território brasileiro. Atualmente, temos 106 
Dealers operando com a linha Wholesale e distribuindo os produtos Case e New Holland no 
Brasil. O valor da exposição das 10 maiores concessionárias estão cobertos por Fiança 
Bancária (21%) mais Hipoteca (35%), sendo que a cobertura por hipoteca foi aumentada em 
8p.p. em relação ao último trimestre de 2011. 
 
 
 

4º T/2010 1º T/2011 2º T/2011 3ºT 2011 4ºT 2011 1º T/2012

Patrimônio líquido ajustado 491.975 950.801 960.855 1.009.937 1.035.119 1.061.594

-Redução dos ativos diferidos conforme Resolução no
3444 do Bacen -4.287 -4.150 -3.320 -3.087 -2.804 -3.568

-Redução dos ganhos/perdas de ajustes a valor de
mercado em disponível para venda e derivativos -435 -371 -61 640 582 830

Patrimônio de referência de Nível I 487.254 946.280 957.474 1.007.490 1.032.897 1.058.856

-Soma dos ganhos/perdas de ajustes a valor de
mercado em disponível para venda cfe. Res.3444 Bacen

435 371 61 -640 -582 -830

Patrimônio de referência de Nível II 435 371 61 -640 -582 -830

Patrimônio de referência PR 487.688 946.651 957.535 1.006.849 1.032.315 1.058.027

Alocação de capital por nível de risco 366.565 380.611 374.466 399.255 391.685 421.699

  Risco de crédito 330.878 344.072 338.549 363.588 356.626 387.055

  Risco de mercado 1.750 3.068 2.446 2.401 1.793 1.975

  Risco operacional 33.937 33.471 33.471 33.266 33.266 32.668

Patrimônio de referência exigido (PRE) 364.815 377.543 372.020 396.853 389.892 419.723

 -Ìndice de Basiléia          14,70          27,58          28,31           27,91           29,12          27,73 

 -Ìndice de Basiléia Amplo (inclui RBAN)          14,63          27,36          28,13           27,74           28,99          27,60 
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TABELA 1 

 

 
 

2.2. Exposição por faixa de atraso e por Produto - em R$ mil 

As tabelas abaixo demonstram a evolução do portfolio através do saldo contábil por faixa de 
atraso (Tabela 2) e do saldo distribuído por grupo de produtos (Tabela 3). Os números 
mostram uma melhora na inadimplência acima de 180 dias, incluindo o saldo em prejuízo. 
Em Jan/10, este indicador representava 27.0% do total da carteira, enquanto  no primeiro 
trimestre de 2012, 22.3%. 

 
TABELA 2 

 

 
TABELA 3 
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2.3. Exposição por classificação de Risco - em R$ mil 

As Tabelas 4 e 5 demonstram o saldo contábil e o saldo de PDD seguindo a política de 
provisionamento de crédito do Banco CNH Capital, conforme Resoluções 2.682 e 3.749 do 
Conselho Monetário Nacional.  
 
A relação PDD/Assets, tem melhorado consistentemente, tendo reduzido de 23% na média do 
primeiro trimestre de 2010 para 16% na média do segundo trimestre de 2011. Em Julho e 
Agosto de 2011, tivemos a regularização do fluxo de prejuízo de contratos que eram elegíveis 
para renegociação por norma governamental porém não concretizaram tal renegociação, 
resultando em uma redução de PDD/Assets para 9% em Set/11 decorrente da transferência de 
contratos 100% provisionados da carteira ativa para a conta de compensação. Desde então os 
números têm-se mantido estáveis, fechando o primeiro trimestre de 2012 em 8%. 
 

TABELA 4 

 

 
TABELA 5 

 

 
Para adequações pontuais de níveis de provisionamento, fizemos as seguintes reservas 
adicionais: 

1. Em Maio de 2011, foi lançado R$ 5,1 milhões de provisão contingencial, a qual foi 
reconhecida no sistema em Junho de 2011 e consequentemente revertida da referente 
provisão contingencial no mesmo mês. 



        

SAC 0800 300 3000 | Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 CIC 81.170-901 Curitiba-PR | Ouvidoria 0800 702 7041 | www.bancocnh.com.br 

2. Em Agosto de 2011, foi lançado R$ 12,75 milhões referente às quebras de acordo por 
cheques devolvidos, que ocorreram em Agosto e não apareceram no sistema no 
referido mês, sendo posteriormente revertido em setembro/11. 

3. Em Setembro de 2011, foi lançado R$ 3,5 milhões referente a um desconto apurado 
para contratos de renegociação para os quais não houve tempo hábil para atualização 
em sistema no referido mês. Estes valores foram revertidos no mês de Outubro/11, 
após regularização em sistema. 

 
 

 

2.4. Exposição total, segmentada por FPR – em R$ mil 

Abaixo, é apresentada a carteira distribuída por FPR, conforme saldo (Tabela 6) e saldo 
ponderado (Tabela 7): 

TABELA 6 

 

 

TABELA 7 

 

 
Em Fev/12 a instituição revisou a regra aplicada à ponderação de risco dos ativos, deixando 
de considerar garantia hipotecária para efeito de cálculo do FPR. Desta forma, saldos 
anteriormente ponderados com fatores 35% e 50% passam a ser distribuídos nos fatores 75% 
e 100%. 
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2.5. Exposição total, segmentada por unidade da federação - em R$ mil 

As Tabelas 8 (Retail) e 9 (Wholesale) demonstram a distribuição da carteira do Banco CNH 
Capital por Unidades da Federação. 

 
TABELA 8 

 

 

TABELA 9 
               

 

 
 

 

 

 

 

 


