
 

Operações de crédito em Goiás permanecem estáveis no segundo trimestre de 2017 

O saldo total das operações de crédito em Goiás no segundo trimestre de 2017 permaneceram relativamente estáveis, com exceção 

do mês de junho no qual foi observado uma considerável elevação (Gráfico 1). O saldo total dessas operações partiu de R$ 109,64 

bilhões em abril para R$ 110,84 bilhões em junho, o que representa uma variação positiva de 1,09%. Apesar do crescimento no 

trimestre, o saldo total das operações de crédito no acumulado do ano apresenta variação negativa de 1,5% (Tabela 1). 

A categoria operações de crédito às pessoas físicas é a responsável pelo resultado positivo no trimestre. Essas operações elevaram-

se de R$ 71,94 bilhões em abril para R$ 72,94 bilhões em junho. No acumulado do ano, essas operações também registraram 

variação positiva no valor de 4,1% (Tabela 1). 

Por outro lado, as operações de crédito destinadas às pessoas jurídicas continuam a apresentar comportamento regular de queda. 

Apesar do modesto crescimento no trimestre, de R$ 37,70 bilhões em abril para R$ 37,91 bilhões em junho, o saldo dessas operações 

em junho de 2016 eram de R$ 42,43 bilhões, ou seja, 10,7% maior que o saldo atual (Tabela 1). 

No segundo trimestre de 2017 a taxa de inadimplência total das operações de crédito apresentou ligeira queda 0,54%, reduzindo de 

4,56% em abril para 4,02% em junho. Essa dinâmica foi verificada tanto para a inadimplência de operações de crédito às pessoas 

físicas, como jurídicas. Entretanto, ao analisar essas taxas no acumulado anual se verifica dinâmicas diferentes. Enquanto a taxa de 

inadimplência das operações às pessoas físicas apresentou queda ao longo do período, com alguns picos de crescimento; a taxa de 

inadimplência das operações às pessoas jurídicas apresentou aumento expressivo, com alguns meses com ligeira redução (Tabela 2). 

 

 

 

Tabela 1 - Goiás - Saldo das operações de crédito e variação percentual em relação ao respectivo mês do ano anterior por 
sujeito de direito  

Mês/Ano 
Saldo das Operações de Crédito (R$ bilhões) Variação em relação ao mês do ano anterior (%) 

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Total Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Total 

jun/16 70,06 42,43 112,48 -1,6 -13,2 -6,4 

jul/16 69,74 41,68 111,42 -2,0 -14,4 -7,1 

ago/16 69,57 40,96 110,53 -3,1 -16,1 -8,4 

set/16 69,58 40,62 110,20 -3,1 -15,9 -8,2 

out/16 69,33 39,93 109,26 -3,0 -15,7 -8,0 

nov/16 69,90 39,33 109,23 -2,4 -16,5 -8,0 

dez/16 70,61 39,29 109,90 -1,7 -15,8 -7,3 

jan/17 71,21 38,51 109,72 -0,3 -14,9 -5,9 

fev/17 71,28 38,43 109,71 0,4 -13,5 -5,0 

mar/17 71,61 38,38 109,98 1,3 -11,9 -3,7 

abr/17 71,94 37,70 109,64 2,2 -13,2 -3,7 
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Gráfico 1 - Saldo total das operações de crédito de Goiás 
(Valores em R$ bilhões, constantes de 2017) 

Fonte: Bacen 
Elaboração: Instituto Mauro Borges 
Nota: valores atualizados pelo IPCA-IBGE 



mai/17 72,22 37,44 109,66 3,3 -13,1 -3,0 

jun/17 72,94 37,91 110,84 4,1 -10,7 -1,5 

Fonte: Bacen 

Elaboração: Instituto Mauro Borges 

Nota: Valores atualizados pelo IPCA-IBGE 

 

Tabela 2 -  Goiás - Taxa de inadimplência das operações de crédito e variação percentual em relação ao respectivo mês do 
ano anterior 

Mês/Ano 
Taxa de Inadimplência (%) Variação em relação ao mês do ano anterior (%) 

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Total Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Total 

jun/16 3,85 3,89 3,86 18,1 59,4 32,2 

jul/16 3,86 4,13 3,96 14,2 55,3 28,2 

ago/16 3,94 4,37 4,1 12,6 49,7 25,4 

set/16 4,04 4,33 4,15 13,5 32,8 20,6 

out/16 4,09 4,46 4,22 7,6 23,9 13,4 

nov/16 3,88 4,48 4,1 0,3 28,4 10,2 

dez/16 3,66 4,69 4,03 -4,7 33,6 8,6 

jan/17 3,7 4,72 4,06 -7,7 31,1 5,5 

fev/17 3,81 5,14 4,28 -7,5 38,9 8,1 

mar/17 3,69 6,33 4,61 -9,3 73,9 17,9 

abr/17 3,66 6,28 4,56 -11,6 73,5 15,7 

mai/17 3,62 6,09 4,47 -11,1 61,1 12,9 

jun/17 3,27 5,46 4,02 -15,1 40,4 4,1 

Fonte: Bacen 

Elaboração: Instituto Mauro Borges 
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