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Saldo de operações de crédito encolhe 
Nota Técnica 193 do DIEESE, de abril deste ano, informa que o crédito no país encolhe desde 2014. 
Segundo a nota, o saldo das operações pessoa física e pessoa jurídica em dezembro de 2014 foi de 
R$ 3 trilhões, valor, em termos reais, 11,3% inferior ao de janeiro de 2014, R$ 3,48 trilhões. O corte 
acentuado se verificou nos saldos de operações com pessoa jurídica, menos 22,8%, enquanto que 
pessoa física, embora positiva, se mostrou pequena (2,1%).  
 
Tabela 1 – Saldo das operações de crédito – em Trilhões de R$ 

data total

jan/14 3,48R$       1,86R$       53,5% 1,615 46,5%

dez/14 3,65R$       1,94R$       53,2% 1,71 46,8%

dez/15 3,52R$       1,87R$       53,0% 1,654 47,0%

dez/16 3,20R$       1,59R$       49,7% 1,606 50,3%

dez/17 3,09R$       1,44R$       46,6% 1,648 53,4%
variação real
acumulada

-11,30%

Nota (2): proporção em relação ao total 
Fonte: Nota Técnica DIEESE 193 - abril de 2018

Pessoa físicaPessoa jurídica
Saldo das operações em trilhões (1) e participação relativa (2)

-22,80% 2,10%

Nota (1): valores corrigidos a dezembro de 2017 IPCA-IBGE

 
 
Saldo de operações em bancos públicos encolhe mais 
As instituições públicas mantinham em dezembro de 2017 operações de crédito cuja soma 
correspondia a 25,5% do Produto Interno Bruto (PIB), proporção superior aos 21,6% dos saldos 
somados de instituições privadas nacionais, 15,1%, e de estrangeiras, 6,5%. A predominância das 
públicas nesse segmento resulta da crise internacional, de 2008. Naquele tempo as privadas 
esconderam o dinheiro e o governo de então orientou bancos públicos a financiarem e emprestarem, 
o que gira a economia e evita recessão acentuada, evitando, entre outros efeitos perversos da 
recessão, o desemprego. Com o incentivo veio a maior fatia do mercado para os bancos públicos, 
situação não revertida pelos privados desde então. Agora, por orientação do governo atual, a 
desaceleração das públicas se mostra acentuada (Tabela 2) 
 
 
 



 
 
 

Tabela 2 – participação, por controle de capital, em relação ao saldo das operações de crédito 

público privado nacional estrangeiro
jan/14 26,1% 16,6% 7,7%

dez/14 28,1% 16,5% 7,6%

dez/15 29,9% 15,8% 7,9%

dez/16 27,6% 15,6% 6,4%

dez/17 25,5% 15,1% 6,5%

controlador da instituição

Crédito em relação % ao PIB -  por controle de capital

data

Fonte: Nota Técnica DIEESE 193 - abril de 2018  
 
Mercado da Caixa 
A participação da Caixa no mercado – observado período que se inicia em 2011 – cresceu 
continuamente até 2016. Houve queda, embora residual, em 2017 nos saldos de operações com 
pessoa física e pessoa jurídica. Nos saldos das operações de financiamento imobiliário, a participação 
em dezembro de 2017 recuperou espaço ocupado em 2011, depois de alguns anos em queda.  
 
Gráfico 1 – participação da Caixa no mercado – operações de crédito 
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Fonte: Caixa Econômica Federal – balanços respectivos anos 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  


