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Circular 3477/2009 – Aspectos Quantitativos   

Data-base: Junho/13 

 

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

Referência Exigido (PRE) – em R$ mil                 

 

  

a) Em relação à linha ‘Soma dos ganhos/perdas de ajustes a valor de mercado 
em disponível para venda cfe. Res.3444 Bacen’, a variação no saldo do 2º 
trimestre em relação ao 1º trimestre de 2013 está relacionada principalmente 
ao ajuste a valor de mercado positivo das operações de swap em função do 
aumento das taxas de juros à vista e à termo do mercado brasileiro no 
período relacionado. 
 

b) Quanto à linha ‘Risco de Mercado’, a variação no saldo do 2º trimestre em 
relação ao 1º trimestre de 2013 decorre pela alta volatilidade nas taxas de 
juros e do aumento da carteira de crédito (principalmente pré-fixada), 
incorrendo em um aumento no risco de mercado.  

 

 

 

 

4º T/2010 4ºT 2011 4º T/2012 1º T/2013 2º T/2013

Patrimônio líquido ajustado 491.975 1.035.119 989.760 1.017.725 1.085.887

-Redução dos ativos diferidos conforme Resolução no
3444 do Bacen -4.287 -2.804 -3.070 -2.827 -2.735

-Redução dos ganhos/perdas de ajustes a valor de
mercado em disponível para venda e derivativos -435 582 1.730 596 -1.634

Patrimônio de referência de Nível I 487.254 1.032.897 988.420 1.015.495 1.081.518

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

435 -582 -1.730 -596 1.634

Patrimônio de referência de Nível II 435 -582 -1.730 -596 1.634

Patrimônio de referência PR 487.688 1.032.315 986.689 1.014.898 1.083.152

Alocação de capital por nível de risco 366.565 391.685 470.784 526.961 526.044

  Risco de crédito 330.878 356.626 432.375 483.867 479.636

  Risco de mercado 1.750 1.793 5.397 5.998 9.312

  Risco operacional 33.937 33.266 33.011 37.096 37.096

Patrimônio de referência exigido (PRE) 364.815 389.892 465.387 520.963 516.732

 -Ìndice de Basiléia          14,70           29,12           23,32           21,43 23,06

 -Ìndice de Basiléia Amplo (inclui RBAN)          14,63           28,99           23,05           21,19 22,65

Margem ( PR - PRE - RBAN) 121.123 640.630 515.905 487.937 557.108
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2. VAR e RBAN -  Evolução 

        

 

Os limites apresentados para VAR e RBAN são definidos na Política de Risco de 
Mercado e correspondem respectivamente a 1,0 % e 1,5 % do PL. 
Desta forma a variação dos limites nos períodos ocorre em função da variação no 
Patrimônio Líquido. 

 

3. Exposições ao risco de Crédito 

 

3.1. 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 tem permanecido estável. Para o Wholesale este indicador vinha 
apresentando quedas consecutivas até o 3º trimestre de 2012, encerrando 2012 com 
leve alta devido ao aquecimento do mercado por conta da queda de taxas do PSI no 
fim de Set/12, até então com prazo de encerramento em Dez/12, associado à 
preparação para o período de colheita do início do ano de 2013. O impacto foi maior 
para os grandes clientes uma vez que esses têm maior capacidade de formação de 
estoque. O indicador retrocedeu nos primeiros meses de 2013 e está estável. 
 
Financiamentos dentro do segmento Wholesale estão diretamente ligados à 
estratégia de distribuição de Concessionários da Fábrica no território brasileiro. 
Atualmente, são 116 Dealers operando com a linha Wholesale e distribuindo os 
produtos Case e New Holland no Brasil. A carteira geral do Wholesale está 54,4% 
coberta por garantias, sendo: 39,1% por hipoteca; 13,4% por Fiança Bancária e 
1,9% por CDB. Para os 10 maiores, o percentual coberto é 42,6%, sendo: 21,7% por 
hipoteca; 20,3% por Fiança Bancária e 0,6% por CDB, com uma concentração maior 
em garantias com maior liquidez. 
 
 

 

TABELA 1 

 

Dez/10 Dez/11 Dez/12 Mar/13 Jun/13

Limite (%PL) Limite ($) Limite ($) Limite ($) Limite ($) Limite ($)

VAR 1,0% 4.120,6 9.815,2 9.542,7 9.908,9 9.917,8

RBAN 1,5% 6.180,9 14.722,8 14.314,0 14.863,4 14.876,7

Descrição
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3.2. 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. Em Jun/13, após nova queda, o número atingiu 11,4%, melhor patamar da 
série histórica (desde Jan/10). A queda contínua do indicador tem como principais 
motivos o aperfeiçoamento dos procedimentos de concessão de crédito aliado ao 
forte trabalho de cobrança sobre a carteira em prejuízo. 
 

 

TABELA 2 

 

 

TABELA 3 

 

 

3.3. 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.  
 
Após permanecer o ano de 2012 em 8% o percentual do saldo provisionado sobre a 
carteira ativa (PDD/Assets) caiu para 7% em 2013, resultado da forte originação de 
novos contratos no ano aliada à qualidade das políticas de crédito e cobrança.  
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TABELA 4 

 

 

 

TABELA 5 

 

 

3.4. 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 
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Em Fevereiro/2012 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%, passaram a 
ser distribuídos nos fatores 75% e 100%. 
 

 

3.5. 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 
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TABELA 9 

 

 

 


