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Inadimplência no Nordeste volta a subir no mês de julho
“A taxa de inadimplência regional registrou +4,11%, sinalizando avanço de 0,16 pontos percentuais (p.p.),
situando-se acima da inadimplência nacional (+3,80%), em grande medida pela inadimplência em julho da pessoa
física (+4,20%), ante 4,04% no mês de junho, mas também, em decorrência da inadimplência das pessoas jurídicas
(+3,96%), que acelerou 0,26 p.p. no último mês de julho, e que adicionalmente, ainda se encontra em patamar
elevado, quando comparado com a média dos últimos anos”
O saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro
Nordestino atingiu R$ 398,4 bilhões no final de julho de
2017, de forma que acompanhando a dinâmica nacional
do crédito, apontou uma ligeira retração de 0,1% nos
últimos 12 meses, segundo informações fornecidas pelo
Banco Central (Gráfico 1). Na área de atuação do Banco
do Nordeste, observou-se redução no montante de
crédito em 7 estados.
A performance do crédito em nível regional, não
apresenta resultados negativos mais profundos, em
razão do aumento das operações de crédito das
pessoas físicas, onde registrou avanço de 5,2% em doze
meses, muito embora já demonstre claros sinais de
arrefecimento, quando comparado a anos anteriores,
explicado pelo reflexo do emprego e da renda no
orçamento familiar, que levam à contratação de
operações de crédito, sobretudo com crédito direto ao
consumidor, crédito consignado, cartão de crédito e
cheque especial.
Pelo lado das operações de crédito para pessoas
jurídicas no Nordeste, onde os recursos são
essencialmente direcionados para a produção
(investimentos e capital de giro), registrou de recuo de
8,0%.
Em termos de participação, no final do mês de julho de
2017, o saldo das operações de crédito do Nordeste
destinado às famílias representava mais da metade
(62,7%) do total, cabendo a parcela restante (37,3%) às
empresas.
Entre os estados nordestinos, o saldo das operações de
crédito nos últimos doze meses foi crescente no Piauí
(+4,0%), Ceará (+3,7%), Alagoas (+2,2%) e Paraíba
(1,3%). Todos os outros estados apresentaram
resultados negativos, com destaque para Bahia
(-2,9%), que possui o maior volume de crédito no

Nordeste, onde apresentou a maior retração no crédito
na Região. Na área de atuação do Banco do Nordeste, o
Espírito Santo, com recuo de 5,5%, foi o estado de
maior contração no saldo de crédito total (Gráfico 2).
Apesar dos resultados negativos nos últimos 12 meses,
quando se analisa o ano de 2017, verifica-se que o
crédito no Nordeste apresenta estabilidade, ao registrar
leve crescimento de 0,1% nos 7 (sete) primeiros meses
do ano.
A taxa de inadimplência regional, que representa a
proporção das operações vencidas há mais de 90 dias
em relação ao total do crédito, registrou +4,11% em
julho, sinalizando avanço de 0,16 pontos percentuais
(p.p.), situando-se acima da taxa de inadimplência
nacional (+3,80%), explicado, em grande medida, pela
inadimplência da pessoa física (+4,20%), ante 4,04% no
mês de junho, mas também, em decorrência da
inadimplência das pessoas jurídicas (+3,96%), que
acelerou 0,26 p.p. no último mês de julho, e que
adicionalmente, ainda se encontra em patamar elevado,
quando comparado com a média dos últimos anos.
Na área de atuação do Banco do Nordeste, Piauí
(+3,10%), Minas Gerais (+3,74%) e Paraíba (+3,79%),
anotaram inadimplência inferior a média brasileira
(+3,80%), conforme informações extraídas do Banco
Central (2017). Os estados de Alagoas (+5,49%) e
Sergipe
(4,48%)
apresentaram
as
maiores
inadimplências no mês de julho, conforme especificado
no Gráfico 3.

Autor: Allisson David de Oliveira Martins, Economista,
Coordenador de Estudos e Pesquisas da Célula de
Estudos e Pesquisas Macroeconômicas do Banco do
Nordeste/ETENE.
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Gráfico 1 – Saldo de crédito do Sistema Financeiro Nacional e Nordestino: Crescimento Acumulado em 12 Meses % 2012 a 2017 (Até Julho)
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Fonte: Elaboração BNB/Etene, com dados do IBGE (2017).

Gráfico 2 – Saldo de crédito do Sistema Financeiro Nacional e Estadual: Área de Atuação do BNB – Crescimento
Acumulado em 12 Meses % - Julho de 2017
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Fonte: Elaboração BNB/Etene, com dados do IBGE (2017).
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Gráfico 3 – Inadimplência: Nacional, Regional e Estados da Área de Atuação do BNB – % – Julho de 2017
5,49

4,29
3,94

4,29

4,13
3,79

4,48
4,20

3,83

4,11
3,80

3,74
3,10

AL

BA

CE

MA

PB

PE

PI

RN

SE

ES

MG

NE

BR

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com dados do IBGE (2017).
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