
 

 

O Banco Central divulgou o Boletim 
Regional com dados e indicadores 
econômicos de cada região do país. 
Nesta edição, você poderá conferir o 
desempenho da economia da região 
Centro-Oeste.                             Página 6.

As cédulas do real vêm sendo 

substituídas gradativamente, 

visando atender a demanda dos 

defi cientes visuais, melhorar a 

segurança e evitar falsifi cações. 

Desenvolvido desde 2003, o projeto 

das novas cédulas brasileiras já 

colocou em circulação as notas de 

100, 50, 20 e 10 reais. Agora é a vez 

das notas de 2 e 5 reais. Segundo 

informação do Banco Central, as 

novas cédulas deverão entrar em 

circulação no segundo semestre 

deste ano. Elas têm tamanhos 

diferenciados, marcas táteis em 

relevo e novos itens de segurança.

Fonte: G1.com

Representante da ASBAN e apoiadores do projeto “Educação para a Comunidade” 
discutem realização de fórum sobre bullyng.                                                          Página 3

A ASBAN fi rmou parceria 
com o Sincodive-Sindicato dos 
Concessionários e Distribuidores 
de Veículos Automotores de Goiás, 
que representa atualmente 286 
concessionárias, visando a preparação 
e qualifi cação de 500 profi ssionais 
que trabalham com fi nanciamento de 

veículos para a certifi cação profi ssional 
exigida pela Resolução 3.954 do Banco 
Central do Brasil.  O curso, ministrado 
pelos professores Ataualpa Roriz e 
Roberto Tormin, acontecerá nos dias 
15,16 e 17 de julho de 2013, na sede da 
ASBAN, com duração de 09 horas/aula. 
Leia mais sobre o assunto na    página 2.

ASBAN abre processo de credenciamento de consultores – Palavra do Presidente .......................................... Página 2
Pesquisa da FEBRABAN aponta crescimento de 15,5% no crédito em 2013 ................................................... Página 3
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Palavra do Presidente 
do Conselho de 
Administração

Oferecer novos serviços aos 
associados e à comunidade faz parte das 
estratégias da ASBAN para ampliar sua 
participação no mercado. Após estudos 
realizados pela Diretoria e técnicos da 
Associação, com apoio de parceiros, 
decidimos investir, inicialmente, 
nos projetos ASBAN Educacional e 
Educação para a Comunidade. O primeiro 
visa estabelecer uma grade de cursos, 
em diversas áreas de conhecimento, 
voltados para treinamento, reciclagem 
e qualificação de profissionais e 
acadêmicos. Para cumprir este propósito 
a ASBAN criará um banco de consultores 
técnicos/acadêmicos, cujo processo de 
credenciamento se dará em três etapas: 
inscrição dos interessados via internet; 
habilitação e competência técnica, a 
ser avaliada através de entrevistas dos 
selecionados. Todos os profissionais 
considerados aptos a prestar serviços 
como consultores farão parte de um 
cadastro único e serão chamados de 
acordo com a demanda dos cursos 
oferecidos pela ASBAN.

A implantação do projeto teve início 
neste mês de junho, com a divulgação 
do edital de credenciamento, sendo 
que as etapas subsequentes, habilitação 
e credenciamento, deverão acontecer 
no mês de julho. A divulgação dos 
habilitados será disponibilizada no site 
as ASBAN no dia 16 de julho de 2013. A 
Associação utilizará de diversos recursos 
de mídia para divulgação do processo, 

visando iniciar a oferta de cursos ainda 
no segundo semestre deste ano. A grade 
de cursos será elaborada por técnicos 
da ASBAN, com apoio de parceiros 
habilitados para essa finalidade. 

Outro projeto, que consideramos de 
extrema importância, é a “Educação 
para Comunidade” que visa levar 
à comunidade cursos de educação 
financeira e palestras sobre os temas 
mais recorrentes nas escolas da rede 
pública e privada de ensino em Goiânia. 
O primeiro fórum deverá acontecer 
em agosto e abordará o bullyng. Para 
viabilizar o projeto e atingir o público 
desejado, buscamos parceiros nos órgãos 
públicos, empresas, associações, entre 
outros, formando uma grande rede de 
divulgação. 

Temos certeza de que estes e outros 
projetos em estudo na Associação 
colocarão a ASBAN definitivamente 
entre as entidades e empresas que atuam 
na formação de profissionais. Para nós, 
gestores da ASBAN, é a oportunidade de 
fortalecer a Entidade, ampliar sua atuação 
e inserir nova fonte de recursos. Estamos 
convictos de que este é um novo momento 
para a Associação e envidaremos todos os 
esforços necessários para o sucesso dessa 
iniciativa. Mais informações sobre os 
processos poderão ser obtidas no site da 
ASBAN ou pelo telefone (62)3218-5050.

Gecimar Freitas Menezes
Presidente do Conselho de Administração

Tem crescido a procura pelo curso 
preparatório para certificação de 
correspondente, especialmente pelos 
profissionais que atuam com CDC-
Veículos e no setor imobiliário. Para 
atender esta demanda a ASBAN está 
estruturando novas turmas para o curso, 
que tem duração de 9 horas/aula e 
acontece no auditório da Associação. 

Convênio firmado com o Sincodive-
Sindicato dos Concessionários e 
Distribuidores de Veículos Automotores 
de Goiás viabilizará a preparação inicial 
dos profissionais das empresas de maior 
porte, como a Saga, Belcar Veículos, 
Govesa e Carpal Tratores. Em maio e 
junho 75 executivos de empresas filiadas 
ao Sindicato participaram do curso 
preparatório e 50 deles se submeteram 
ao exame de certificação aplicado pela 
Aneps, através do Instituto Totum. 

Os demais deverão agendar seus 
exames oportunamente.

Outro setor que deverá participar 
do curso preparatório em julho será o 
imobiliário, atendendo determinação 
da Caixa Econômica Federal, que exige 
a certificação dos correspondentes que 
trabalham em parceria com a Instituição 
para o início do segundo semestre 
deste ano. Cerca de 70 correspondentes 
participarão desta etapa de treinamento, 
a ser realizada em julho de 2013.

Segundo Gecimar Menezes, 
Presidente do Conselho de 
Administração, a ASBAN aditou o 
Convênio de Cooperação Técnica 
firmado com o Instituto Totum, 
responsável pela aplicação do exame de 
certificação, o que permitirá a realização 
das provas em Goiânia, na sede da 
Associação. 

Certificação de Correspondente
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Pesquisa da FEBRABAN aponta 
crescimento de 15,5% no crédito em 2013

ASBAN realizará fórum sobre bullyng

Dando  sequência  ao projeto  
“Educação para a Comunidade”, a 
ASBAN reuniu-se com representantes 
do Conselho de Diretores das Escolas 
Municipais e CMEI´s de Goiânia 
(CONDIR), da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação 
(UNDIME-GO), da Associação 
dos Amigos do Centro Livre de 
Artes (AACLA-GO), do Sindicato 
dos Professores do Estado de 
Goiás (SINPRO), do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação no Estado 
de Goiás (SINTEGO), da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
(SEMAS), da Comissão de Educação 

da Câmara de Vereadores de Goiânia, 
dos Conselhos Tutelares de Goiânia, da 
Faculdade Anhanguera e profi ssionais 
da área de Educação, visando defi nir 
procedimentos e calendário para o 
primeiro evento do programa, que deverá 
acontecer em agosto de 2013.

O projeto “Educação para a 
Comunidade” é uma iniciativa da 
ASBAN para, em parceria com órgãos 
públicos e empresas privadas, promover 
cursos, palestras e treinamento de 
multiplicadores e alunos da rede de ensino 
goiano. A Associação disponibilizará o 
ambiente, os palestrantes, orientadores 
e pessoal de apoio para os eventos 

do programa, enquanto os demais 
apoiadores indicarão os participantes.

O primeiro fórum, de uma série de 
30, deverá acontecer no dia 06 de agosto 
de 2013 e terá como tema o “Fenômeno 
Bullyng Escolar e Outras Violências”. 
Cada evento deverá ter, no mínimo, 80 
participantes e, no máximo, 100, com 
carga horária de 20 horas-aula. Segundo 
Mário Fernando Maia Queiroz, Vice-
Presidente de Relações Institucionais 
da ASBAN, o objetivo é identifi car o 
fenômeno bullyng escolar e seus efeitos 
e discutir encaminhamentos de soluções. 
“A série de fóruns propostos pela ASBAN 
para o tema deverá atingir, diretamente, 
pelo menos 3.000 participantes das áreas 
de educação, assistência social, saúde, 
policiamento escolar, ministério público, 
justiça, associações de pais e mestres, em 
suma, todos aqueles que terão contato, 
em algum momento, com as vítimas de 
bullyng”, disse.

O Vice-Presidente destacou que os 
fóruns contemplarão as experiências 
obtidas em seminários de capacitação 
desenvolvidos em vários estados brasileiros 
por meio de parcerias com órgãos públicos, 
sindicatos e empresas. “Cabe destacar que 
já foram especializados profi ssionais de 
educação, ofi ciais de batalhões escolares, 
conselheiros tutelares, bem como alunos 
em escolas públicas e privadas e pais de 
alunos em outras unidades da federação”,  
informou.

O crescimento esperado para o 
crédito neste ano é de 15,5%, quase o 
mesmo esperado para 2014 (15,4%), 
segundo Pesquisa FEBRABAN 
de Projeções Macroeconômicas e 
Expectativas de Mercado, divulgada no 
dia 17 de junho, que ouviu 29 analistas 
de instituições fi nanceiras de 07 a 11 de 
junho. 

De acordo com a pesquisa da 
FEBRABAN, o crédito direcionado 
segue liderando e deve crescer 18,6% 
em 2013 e, 18% em 2014. O crescimento 
esperado para o crédito com recursos 

livres é de 13,6% ainda este ano e, 
13,5% em 2014.

A previsão para a inadimplência 
(Recursos Livres) segue estável em 
2013, em 5,3%, mas está abaixo dos 
5,8% de 2012. Para 2014, os analistas 
esperam novo recuo na taxa de 
inadimplência, para 5%.

A pesquisa indica uma nova redução 
nas previsões de expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB), de 3,0% no 
levantamento passado para 2,5% em 
2013 e, de 3,5% para 3,2% em 2014. 
Também há forte consenso em nova 

elevação na Selic na próxima reunião 
do Copom, para 8,50% a.a, entretanto 
os economistas divergem sobre ritmo 
de ajuste, entre alta de 0,25 p.p. ou 0,5 
p.p.. 

Projeções fi scais mostram piora em 
relação às últimas pesquisas, com recuo 
na previsão de superávit primário para 
1,8% em 2013 e 1,7% em 2014, de 
2% na pesquisa anterior e aumento no 
défi cit nominal esperado para 2,8% em 
2013 e 2,9% em 2014, de 2,4%.

Fonte: www.febraban.org.br
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EDUCAÇÃO PARA A COMUNIDADE 
Mário Fernando Maia Queiroz* 

 

 

A ASBAN – Associação de Bancos 

nos Estados de Goiás, Tocantins e 

Maranhão é uma associação de classe, 

sem fins lucrativos, com 30 anos de 

atividades, que empreende constantes 

melhorias no relacionamento dos 

usuários do sistema financeiro sob a 

visão da inter-relação consumidor e 

prestador de serviços bancários. 

A Associação tem desenvolvido 

estudos e pesquisas voltados à educação 

da comunidade, particularmente quanto 

aos aspectos relacionados a 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA com 

objetivo de prestar orientações voltadas a 

melhoria da qualidade de vida da 

sociedade.  

Com este enfoque, no âmbito do 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA PARA A 

COMUNIDADE, no decorrer do 

presente exercício a ASBAN 

disponibilizará à sociedade, de uma 

forma geral, e aos servidores públicos, 

em especial, palestras sobre a educação 

financeira visando melhorar a qualidade 

de vida dos tomadores de crédito e seus 

familiares.  

 

As palestras terão abordagem na esfera 

comportamental com objetivo de incentivar 

e estimular hábitos responsáveis de 

consumo promovendo a mudança de 

comportamento com base nas boas práticas 

de finanças pessoais tendo em vista a 

conscientização dos tomadores de crédito, 

os benefícios do planejamento financeiro, 

os motivos de dívidas pessoais favorecendo 

o desenvolvimento econômico saudável da 

sociedade. 

O corpo Diretivo e os quadros técnicos 

da ASBAN estão ao inteiro dispor para 

discussão dos temas em que detém 

expertise, voltados para uma gestão de 

absoluto sucesso e para uma melhor 

qualidade de vida. Entre em contato pelo 

telefone (62) 3218-5050 ou escreva para 

asban@asban.com.br. 

 

*Mário Fernando Maia Queiroz 

Vice-Presidente da Diretoria Executiva da ASBAN 
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Segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, 
a atividade econômica na região Centro-Oeste se expandiu 
no trimestre encerrado em fevereiro de 2013, refl etindo es-
pecialmente o desempenho da indústria de transformação. O 
IBCR-CO, após ajuste sazonal dos dados, aumentou 1,4% no 
período, em relação ao trimestre encerrado em novembro e 
2,1% em doze meses, comparativamente a elevação de 2,4% 
no período terminado em novembro.

O volume de vendas do comércio varejista na região re-
cuou 0,9% no trimestre fi ndo em fevereiro, segundo dados da 
PMC do IBGE ajustados sazonalmente. Nesse tipo de com-
paração, observou-se crescimento de 0,5% no Mato Grosso 
do Sul, enquanto em Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal 
houve retrações respectivas de 1,5%, 1,4% e 1,1%. Em perío-
dos de doze meses, as vendas do comércio varejista na região 
cresceram 8,4%, em fevereiro, ante 9,3% em novembro. Essa 
dinâmica resultou das expansões de 16,3% no Mato Grosso 
do Sul; 8,3% em Goiás; 6,8% no Mato Grosso e 4,1% no 
Distrito Federal. 

A produção industrial em Goiás, único estado da região 
incluído na PIM-PF do IBGE, cresceu 4,6% no trimestre en-
cerrado em fevereiro, em relação ao fi nalizado em novembro, 
quando havia aumentado 5,5% nesse tipo de comparação, se-
gundo dados dessazonalizados. A produção da indústria goia-
na, acumulada em doze meses, aumentou 2% em fevereiro, 
em relação a igual período de 2012, ante 4,3% em novembro. 

As operações de crédito superiores a R$1 mil na região 
totalizaram R$217,5 bilhões em fevereiro, aumentando 4,4% 
no trimestre e 21,3% em doze meses. Os empréstimos con-
tratados por pessoas físicas atingiram R$124,9 bilhões, re-
gistrando elevações de 4% no trimestre, com destaque para a 
expansão dos fi nanciamentos imobiliários e rurais, e 17,4% 
em doze meses. O estoque de crédito no segmento de pessoas 
jurídicas totalizou R$92,6 bilhões, elevando-se 4,8% no tri-
mestre, com ênfase nas contratações dos setores de energia, 
da administração pública, e de construção; e 27,0% em doze 
meses. 

A taxa de inadimplência das operações de crédito atingiu 
3,19% em fevereiro, 0,20 p.p. inferior à registrada em no-
vembro, com ênfase nas reduções trimestrais de 0,31 p.p. em 
Goiás, 0,25 p.p. no Distrito Federal e de 0,13 p.p. em Mato 
Grosso, em contrapartida ao aumento de 0,04 p.p. no Mato 
Grosso do Sul, na mesma base de comparação. 

Os desembolsos do BNDES para a região Centro-Oeste 
totalizaram R$3,59 bilhões no bimestre encerrado em feve-
reiro de 2013, implicando elevação de 132,5% em relação a 

igual período de 2012.
Dados fi scais da região evidenciaram superávit primário 

de R$2,7 bilhões relativo aos governos estaduais, das capi-
tais e dos principais municípios em 2012. O aumento anual 
de 23% refl etiu elevações 19% e de 145% nas esferas dos 
governos estaduais e demais municípios, respectivamente, e 
a redução anual do superávit das capitais, de R$154 milhões 
para R$68 milhões. Ressalte-se que a arrecadação do ICMS 
aumentou, em termos reais, 5,5% em 2012, ante 8,4% em 
2011.

A safra de grãos no Centro-Oeste deverá aumentar 1,1% 
em 2013, totalizando 71,6 milhões de toneladas, de acordo 
com o LSPA de março, do IBGE. Esse desempenho refl ete 
estimativa de crescimento de 10,6% na produção de soja, re-
sultado da expansão de 11,5% na área plantada. Para a cultu-
ra de milho, espera-se queda de 6,5% no volume, apesar do 
aumento de 10,3% na área plantada. No âmbito das demais 
culturas, ressalte-se a estimativa de elevação anual de 4,7% 
para a produção de cana-de-açúcar.

Os abates de bovinos em estabelecimentos fi scalizados 
pelo SIF, equivalentes a cerca de 95% dos abates na região, 
expandiram 17,4% no primeiro bimestre de 2013, em relação 
a igual período de 2012, ocorrendo aumentos respectivos de 
24,4%, 20,6% e de 10,9% no Mato Grosso do Sul, Goiás e 
Mato Grosso. 

O superávit da balança comercial do Centro-Oeste alcan-
çou US$2,5 bilhões no primeiro trimestre de 2013, aumentan-
do 17,3% sobre o mesmo período do ano anterior, de acordo 
com o MDIC. As exportações somaram US$6 bilhões e as 
importações US$3,5 bilhões, implicando altas de 18,7% e 
19,7%, na mesma base de comparação.

O Centro-Oeste registrou o recuo de 8,3 mil postos de tra-
balho formais no trimestre fi nalizado em fevereiro, confor-
me o Caged/MTE, ante a diminuição de 6,3 mil empregos no 
mesmo trimestre de 2012. Nessa comparação, somente no se-
tor de serviços houve criação de vagas, 5,3 mil, superando as 
registradas no ano anterior, 3,1 mil. Considerando-se as uni-
dades da federação, somente no Mato Grosso houve criação 
de novos empregos no trimestre, 1,4 mil. No Mato Grosso do 
Sul eliminaram-se 5,2 mil postos de trabalho; em Goiás, 3,7 
mil; e no Distrito Federal, 0,8 mil vagas de trabalho.

A variação do IPCA da região Centro-Oeste, que agrega 
Brasília e Goiânia, atingiu 1,73% no trimestre encerrado em 
março, ante 2,19% no fi nalizado em dezembro, evidencian-
do, sobretudo, a diminuição nos preços da energia elétrica, 
parcialmente neutralizada pelo incremento nos preços da ali-
mentação. Considerados períodos de doze meses, o IPCA da 
região Centro-Oeste variou 6,27% em março, ante 5,41% em 
dezembro de 2012, resultado de aceleração nos preços livres, 
de 6,00% para 7,53%, contrabalançada pela redução nos pre-
ços dos monitorados, de 3,56% para 2,51%, na mesma base 
de comparação. 

A atividade econômica no Centro-Oeste foi benefi ciada 
pela elevação dos preços das commodities agrícolas ao longo 
de 2012, o que conferiu maior dinamismo à agricultura da 
região neste ano, refl etido nas estimativas favoráveis para a 
safra. Destaque-se o aumento de investimentos, evidenciado 
pelas maiores importações de bens de capital e pela expansão 
dos desembolsos do BNDES para a região, ações que contri-
buem para dar suporte ao crescimento sustentável da econo-
mia local.

 

Desempenho da economia 
na região Centro-Oeste

Evolução do saldo das operações de
créditos - Centro-Oeste

Variação em 12 meses - %
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Fonte: Boletim Regional do Banco Central do Brasil, v. 7, n. 2.


