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Operações de Crédito crescem no segundo trimestre 

Houve um crescimento nas operações de crédito em Goiás no segundo trimestre de 2018 em relação 

aos trimestres anteriores, finalizando com R$ 118,15 bilhões em junho de 2018. O Gráfico 1, ilustra que, de 

julho de 2017 a janeiro de 2018, o saldo total das operações de crédito variou de forma limitada em torno 

do valor de R$ 115 bilhões e, a partir de fevereiro de 2018, apresentou uma tendência de crescimento. 

Todos os valores foram atualizados de acordo com os valores do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA-IBGE) de junho de 2018. 

 

 

 

Uma constatação para o resultado dos saldos totais pode ser o crescimento dos saldos das pessoas 

físicas, que aumentou de R$ 75,92 bilhões no começo do período analisado para R$ 78,99 bilhões em junho 

de 2018, além de apresentar uma variação positiva em todos os meses se comparado com o mesmo 

período do ano anterior. Todos os números também estão contidos na Tabela 1. Entretanto, os saldos de 

operações de crédito para as pessoas jurídicas se comportaram de maneira diferente. De julho de 2017 a 

janeiro de 2018, tais saldos tiveram uma tendência de redução e, a partir de fevereiro, apresentou uma 

pequena tendência de crescimento. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a variação foi negativa 

em todos os meses, como mostra a Tabela 1. 
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Gráfico 1 - Saldo total das operações de crédito - Goiás - jul/2017 a jun/2018 - R$ bilhões

Fonte: Banco Central do Brasil.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Sociais - 2018.
Nota: Valores corrigidos pelo IPCA-IBGE.
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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 - 2017 

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 

jul/17 75,92 39,05 114,97 4,29 -10,24 -1,15 

ago/17 76,30 38,93 115,23 5,06 -8,96 -0,13 

set/17 76,08 38,68 114,76 4,75 -8,78 -0,24 

out/17 76,56 38,22 114,78 5,78 -8,31 0,63 

nov/17 77,11 37,59 114,70 5,67 -8,45 0,58 

dez/17 77,58 37,68 115,26 5,25 -8,12 0,47 

jan/18 78,11 36,91 115,03 5,08 -8,18 0,42 

fev/18 78,12 37,24 115,36 4,99 -7,17 0,73 

mar/18 78,47 38,35 116,82 4,97 -4,27 1,75 

abr/18 78,82 38,77 117,59 4,96 -1,66 2,68 

mai/18 79,12 39,06 118,19 4,95 -0,16 3,20 

jun/18 78,99 39,16 118,15 3,83 -1,05 2,16 

Fonte: Banco Central do Brasil. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais - 2018. 
Valores corrigidos pelo IPCA-IBGE. 

 

Sobre os saldos atrasados superiores a 90 dias de Goiás, que resulta na taxa de inadimplência, houve 

uma pequena redução em relação às pessoas físicas, indo de 3,41% no começo do período a 2,99% no final, 

e uma redução mais acentuada da taxa das pessoas jurídicas, caindo de 5,49% para 3,13%, o que também 

resultou numa redução de tal taxa no total. Em relação ao mesmo mês no período anterior, a variação da 

inadimplência foi negativa em todo período para as pessoas físicas e a partir de dezembro de 2017 para as 

pessoas jurídicas. No total, com exceção do mês de julho de 2017, a taxa de inadimplência apresentou uma 

variação negativa. Os dados estão ilustrados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Taxa de inadimplência das operações de crédito e variação percentual em relação ao 
respectivo mês do ano anterior no estado de Goiás - 2017 

Mês/ano 
Taxa de inadimplência (%) 

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

Pessoa Física Pessoa Jurídica Total Pessoa Física Pessoa Jurídica Total 

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 3,38 3,46 3,41 -8,65 -26,69 -16,01 

fev/18 3,35 3,3 3,34 -12,07 -35,80 -21,96 

mar/18 3,33 3,2 3,29 -9,76 -49,45 -28,63 

abr/18 3,19 3,15 3,17 -12,84 -49,76 -30,48 

mai/18 3,18 3,29 3,22 -12,15 -45,89 -27,80 

jun/18 2,99 3,13 3,03 -8,28 -42,67 -24,44 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais - 2018. 
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Pela natureza descritiva do trabalho e pelo fato das variáveis analisadas agregarem muitas 

informações, como as operações de crédito serem a soma de várias modalidades de crédito, não é possível 

analisar o porquê do comportamento verificado neste estudo. Dessa forma, se faz necessário um estudo 

mais amplo para determinar quais fatores foram importantes no aumento do saldo total de operações de 

crédito e na redução da taxa de inadimplência em Goiás, além de analisar como essas variáveis impactam 

em outras, como no Produto Interno Bruto. 
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