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Queda nos financiamentos se estende pelo 1º semestre 

Dados do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – revelam que os 

financiamentos com o banco continuam em queda. No 1º semestre do ano foram realizadas 7.779 

operações a menos que no mesmo período de 2015, uma queda de -39%. Enquanto que no valor dos 

desembolsos a queda de -30% representou R$ 492 milhões a menos no período analisado. . Na 

comparação do 1º semestre/2015 com o 1º semestre/2014 as quedas foram de -2% e -34%, quanto ao 

número de operações e valor dos desembolsos, respectivamente. 

SETORES
1º semestre 

2014

1º semestre 

2015

1º semestre 

2016

Variação 

2015/2014

Variação 

2016/2015

1º semestre 

2014

1º semestre 

2015

1º semestre 

2016

Variação 

2015/2014

Variação 

2016/2015

Agropecuária 1.575 1.714 1.371 9% -20% 385.925 476.300 444.560 23% -7%

Indústria 3.732 3.566 2.150 -4% -40% 535.428 434.421 223.088 -19% -49%

Infraestrutura 2.069 1.172 926 -43% -21% 606.629 227.256 326.959 -63% 44%

Comércio/Serviços 13.154 13.583 7.809 3% -43% 959.152 499.793 150.505 -48% -70%

TOTAL 20.530 20.035 12.256 -2% -39% 2.487.134 1.637.770 1.145.112 -34% -30%

Fonte: BNDES

DESEMBOLSOS DO BNDES - GOIÁS - por setor

NÚMERO DE OPERAÇÕES
VALOR DOS DESEMBOLSOS                                                                    

EM R$ mil

 

O setor industrial contratou 2.150 operações no 1º semestre/2016, totalizando R$ 223 milhões. 

Entretanto, no 1º semestre de 2015 foram contratadas 3.566 operações, num montante de R$ 434 

milhões, o que significa uma variação entre 2016/2015 de -40% e -49%, quanto ao número de 

operações e o valor dos desembolsos, respectivamente. 

O setor Infraestrutura foi o único a apresentar variação positiva quanto ao valor dos desembolsos 

(44%), porém houve queda de -21% no número de operações. Revelando que os projetos de 

investimento do setor tiveram valores mais altos que no 1º semestre do ano anterior. 

As maiores quedas vieram do setor Comércio/Serviços, retração de -43% no número de contratos 

assinados e -70% no valor dos desembolsos. Já o setor Agropecuário apresentou queda de -20% no 

número de operações, foram 343 operações a menos no 1º semestre/2016 comparado com o mesmo 

período do ano anterior, e redução de -7% nos valor dessas operações. 
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As micro empresas reduziram em -43% o número de suas contratações, tendo inclusive perdido 

participação no total dos contratos assinados com o banco. No 1º semestre/2015, as micro empresas 

respondiam por 77% do total das contratações de financiamento, caindo para 72% no 1º 

semestre/2016. 

SETORES
1º semestre 

2015

1º semestre 

2016

Variação 

2016/2015

1º semestre 

2015

1º semestre 

2016

Variação 

2016/2015

Micro 15.425 8.812 -43% 681.034 532.166 -22%

Pequena 3.187 2.348 -26% 118.757 67.573 -43%

Média 875 602 -31% 104.218 61.082 -41%

Grande 548 494 -10% 733.761 484.291 -34%

TOTAL 20.035 12.256 -39% 1.637.770 1.145.112 -30%

Fonte: BNDES

DESEMBOLSOS DO BNDES - GOIÁS - por porte

NÚMERO DE OPERAÇÕES
VALOR DOS DESEMBOLSOS                    

EM R$ mil

 

No valor dos desembolsos, a maior queda veio das empresas de pequeno porte, -43%, tendo contratado 

R$ 67 milhões nos seis primeiros meses do ano. As empresas de médio porte apresentaram queda de -

41% e as empresas de grande porte, -34%. 

As únicas modalidades que não apresentaram queda no número de operações foram BNDES Automático 

(produto destinado ao financiamento de projetos de investimento, cujos valores de financiamento 

sejam inferiores ou iguais a R$ 20 milhões), e BNDES Finem (produto destinado ao financiamento a 

empreendimentos de valor igual ou superior a R$ 20 milhões). Esses produtos tiveram aumento de 35% 

e 24%, no número de contratações, respectivamente. Já as maiores quedas foram do Cartão BNDES e 

BNDES Finame, produtos destinados a compra de máquinas e equipamentos, cujas quedas foram de -

41% e -40% respectivamente. 

Quanto ao valor dos desembolsos, o produto BNDES Automático foi o único a apresentar aumento no 

período de comparação, 2%. A queda do produto BNDES Finem foi de -7%, do Cartão BNDES -50% e 

do BNDES Finame, -57%. 
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No Brasil, o número de operações apresentou queda de -32%, puxada principalmente pelas micro 

empresas, que apresentaram queda de -35%. Dentre os setores, Comércio/Serviços apresentou queda 

de -37%, e o setor Industrial teve queda de -30%. 

Quanto ao valor dos desembolsos, a queda foi de -42%, sendo que as maiores queda vieram das 

empresas de grande e pequeno porte, -46% e -45%, respectivamente. Nessa análise, o setor de 

Infraestrutura apresentou queda de -50%, e Comércio/Serviços e Indústria apresentaram queda de -

42% cada. 

 
Documento elaborado pelo Posto de Informações FIEG/BNDES. Para outras informações ligar (62) 3219-1325, principalmente quanto às 
linhas de financiamento do BNDES. 


