
1 

 

 

 

Operações de Crédito 2º Trimestre de 2014 

 

Com base nos dados do BACEN, em junho, o saldo acumulado do total das operações de crédito realizadas pelas 

instituições financeiras atuantes em todo o Estado alcançou R$ 93,75 bilhões, o equivalente à variação positiva de 

7,30% em relação a dezembro de 2013 e 17,06% a junho do ano passado. Deste total apurado, R$ 55,71 bilhões 

(59,4%) referem-se ao saldo das operações de crédito das pessoas físicas, com alta de 8,35% em comparação a 

dezembro de 2013 e 18,97% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já o saldo das operações de crédito 

realizadas pelas pessoas jurídicas, que foi de R$ 38,04 bilhões (40,6% do total), apresentou aumento de 5,80% em 

relação a dezembro passado e uma elevação de 14,37% em relação ao final de junho de 2013. 

A partir do Gráfico 2 é possível observar que no segundo trimestre de 2014 há uma desaceleração no crescimento das 

operações de crédito da pessoa física, e uma aceleração no crescimento das operações de crédito da pessoa jurídica. 

De acordo com o Banco Central, em junho, o crescimento do crédito para o setor industrial, se deu devido à demanda de 

segmentos como de energia, açucareiro, químico e farmacêutico, enquanto no setor rural, foi impulsionado pela 

demanda de investimento agrícola e custos referentes à safra 2013/2014. Através destes, pode-se considerar que a 

tendência de crescimento do crédito de pessoa jurídica em Goiás, em junho, se deve aos segmentos açucareiro, 

farmacêutico e ao setor rural que predominam no Estado.  

A taxa de inadimplência total do saldo das operações de crédito em Goiás foi em média de 2,93% em junho, indicando 

uma redução em relação ao final do ano de 2013, sendo 3,46% referentes às pessoas físicas e 2,17% às pessoas 

jurídicas. Essas baixas taxas de inadimplência refletem o comprometimento tanto das pessoas físicas, quanto das 

jurídicas em honrarem seus contratos de crédito. Para o BACEN a taxa de inadimplência é medida pela razão entre o 

saldo dos contratos em que há pelo menos uma prestação, integral ou parcial, com atraso superior a noventa dias e o 

saldo total das operações. 

 
 
 

Tabela 1 - Estado de Goiás: Saldo das Operações de Crédito – 2013/14 

Mês/Ano 

Saldo das Operações de Crédito  
(R$ bilhões) 

Taxa de Inadimplência (%) 

 Pessoas 
Físicas 

Pessoas 
Jurídicas 

Total 
Pessoas 
Físicas 

Pessoas 
Jurídicas 

Total 

jun/13 46,82 33,26 80,09 4,23 2,19 3,36 
jul/13 47,29 33,44 80,73 4,13 2,02 3,23 

ago/13 48,03 34,23 82,25 3,97 1,95 3,11 

set/13 48,68 34,87 83,55 3,94 2,06 3,14 
out/13 49,40 34,92 84,32 3,92 2,2 3,19 

nov/13 50,31 35,37 85,68 3,8 2,29 3,16 

dez/13 51,41 35,96 87,37 3,65 2,15 3,02 
jan/14 52,17 35,82 87,99 3,59 2,21 3,01 
fev/14 52,55 36,31 88,86 3,53 2,12 2,94 
mar/14 52,98 36,89 89,87 3,55 2,12 2,95 
abr/14 53,91 37,57 91,48 3,52 2,13 2,94 

mai/14 54,80 37,96 92,76 3,52 2,28 3,00 

jun/14 55,71 38,04 93,75 3,46 2,17 2,93 
Fonte: BACEN. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO / Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 



 

Participação dos Saldos das Operações de Crédito das Pessoas Físicas e Jur

Fonte: BACEN. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan
 
 

Variação (%) do Saldo das Operações de Crédito Pessoa Física, Jurídica e total 

Fonte: BACEN. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan
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Gráfico 1 - Estado de Goiás:  
dos Saldos das Operações de Crédito das Pessoas Físicas e Jurídicas no Saldo Total 
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Gráfico 2 – Estado de Goiás:  
do Saldo das Operações de Crédito Pessoa Física, Jurídica e total - Mês/Ano anteri
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ídicas no Saldo Total – Jun/2014 

 

Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais . 

Mês/Ano anterior 2013/14 

 

Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais . 

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas

mai/14 jun/14

Pessoas 
Físicas

Pessoas 
Jurídicas

Total


