
Operações de crédito no primeiro trimestre de 2018 

No primeiro trimestre do ano 2018, as operações de crédito no estado de Goiás cresceram em relação aos períodos 

anteriores, terminando o mês de março com R$ 114,72 bilhões. Por meio do Gráfico 1 e da Tabela 1, percebe-se uma leve tendência 

de crescimento dos últimos doze meses nas operações de créditos total, ou seja, somando as operações feitas por pessoas físicas e 

jurídicas. Todos os valores foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE) de março de 2018. 

Representando 32,77% das operações totais em março de 2018, o saldo das pessoas jurídicas finalizou em R$ 37,59 bilhões. 

Apesar desse valor ter apresentado um crescimento considerável a partir de novembro de 2017, ele apresentou uma variação percentual 

negativa para todos os períodos no último ano em relação ao mesmo período no ano anterior. 

Ao contrário das pessoas jurídicas, o saldo de crédito das pessoas físicas, que finalizou com R$ 77,13 bilhões no primeiro 

trimestre de 2018, apresentou uma variação percentual positiva em relação ao mesmo período no ano anterior. No ano, tal variável 

exibiu uma tendência de crescimento, com quedas ligeiras nos meses de julho e setembro de 2017. 

A taxa de inadimplência, que são os saldos atrasados em mais de 90 dias, apresentou uma queda, fechando o período com 

3,27%. Tal redução se deve pela redução conjunta das taxas de inadimplência tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas 

Enquanto para o primeiro grupo a taxa inadimplência era de 3,66% em abril de 2017 e de 3,31% em março de 2018, no segundo grupo 

a taxa era de 6,27% e foi para 3,21%. 

Apesar da tendência de queda, a variação percentual em relação ao mesmo período no ano anterior da taxa agregada, no 

início do período, era positiva. A partir de agosto de 2017, o quadro se inverteu, sendo negativa até o período final. Analisando-se por 

grupos, tal variação foi negativa para as pessoas físicas, ao passo que para as pessoas jurídicas, era positiva e, a partir, de dezembro 

de 2017 passou a ser negativa. Tal relação pode ser vista na Tabela 2. 

A melhora desse quadro nas operações de crédito e na taxa de inadimplência pode estar vinculada à melhora do quadro de 

outras variáveis, como a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto de Goiás. Entretanto, não é possível tirar conclusões 

precisas sobre o que gerou esse aumento nas operações de crédito e a redução na taxa de inadimplência, necessitando de estudos 

mais completos para isso. 
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Gráfico 1 - Saldo total das operações de crédito - Goiás - abr/2017 a mar/2018 - R$ bilhões

Fonte: Bacen.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais.
Nota: valores corrigidos pelo IPCA-IBGE.



 

 

Tabela 1 – Saldo das operações de crédito e variação percentual em relação ao respectivo mês do ano 
anterior por tipo de sujeito de direito no estado de Goiás – abr/2017 a mar/2018 

Mês/ano 

Saldo das operações em créditos (R$ 
bilhões) 

Variação em relação ao mesmo mês do ano 
anterior (%) 

Pessoa Física Pessoa Jurídica Total Pessoa Física Pessoa Jurídica Total 

abr/17 73,70 38,69 112,40 2,23 -13,10 -3,63 

mai/17 74,00 38,40 112,40 3,28 -12,99 -2,92 

jun/17 74,73 38,87 113,61 4,12 -10,58 -1,42 

jul/17 74,51 38,33 112,84 4,29 -10,24 -1,15 

ago/17 74,88 38,21 113,10 5,06 -8,96 -0,13 

set/17 74,67 37,96 112,63 4,75 -8,78 -0,24 

out/17 75,14 37,52 112,65 5,78 -8,31 0,63 

nov/17 75,68 36,89 112,57 5,67 -8,45 0,58 

dez/17 76,14 36,98 113,13 5,25 -8,12 0,47 

jan/18 76,76 36,23 112,98 5,08 -8,18 0,42 

fev/18 76,79 36,55 113,34 4,99 -7,17 0,73 

mar/18 77,13 37,59 114,72 4,97 -4,27 1,75 

Fonte: Bacen. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
*Valores corrigidos pelo IPCA-IBGE. 

 

 

 

 

Tabela 2 – Taxa de inadimplência das operações de crédito e variação percentual em relação ao 
respectivo mês do ano anterior no estado de Goiás – abr/2017 a mar/2018 

Mês/ano 
Taxa de inadimplência (%) 

Variação em relação ao mesmo mês do ano 
anterior (%) 

Pessoa Física Pessoa Jurídica Total Pessoa Física Pessoa Jurídica Total 

abr/17 3,66 6,27 4,56 -11,59 73,20 15,74 

mai/17 3,62 6,08 4,46 -11,06 60,85 12,63 

jun/17 3,26 5,46 4,01 -15,32 40,36 3,89 

jul/17 3,41 5,49 4,12 -11,66 32,93 4,04 

ago/17 3,39 5,26 4,02 -13,96 20,37 -1,95 

set/17 3,36 5,36 4,04 -16,83 23,79 -2,65 

out/17 3,38 5,4 4,05 -17,36 21,08 -4,03 

nov/17 3,28 5,12 3,88 -15,46 14,29 -5,37 

dez/17 3,03 3,34 3,13 -17,21 -28,78 -22,33 

jan/18 3,36 3,46 3,39 -9,19 -26,69 -16,50 

fev/18 3,33 3,3 3,32 -12,60 -35,80 -22,43 

mar/18 3,31 3,21 3,27 -10,30 -49,29 -29,07 

Fonte: Bacen. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
Valores corrigidos pelo IPCA-IBGE. 

 


