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Estudos Econômicos
Operações de Crédito no Estado de Goiás

De acordo com dados da Estatística 
Bancária, do Banco Central do Brasil, as 
operações de crédito no Estado de Goi-
ás, de janeiro a novembro de 2009, apre-
sentaram crescimento na ordem de 20%, 

saindo de R$ 18.185.024.725,00 para R$ 
21.794.228.318,00. O gráfi co a seguir ilus-
tra a composição das operações de crédito 
no Estado no referido período.

A análise dos dados demonstra que 
os recursos aplicados nas modalidades de 
empréstimos e títulos descontados, fi nan-
ciamentos agropecuários e fi nanciamentos 
respondem, em média, por 86,08% do to-
tal das operações de crédito. Verifi ca-se, 
no período, um crescimento vigoroso, 
consistente, dos fi nanciamentos imobi-

liários que subiram 48%, saindo de R$ 
1.793.680.420,00 em janeiro/2009 para R$ 
2.650.047.247,00 em novembro/2009. Esse 
cenário de crescimento acentua-se a partir 
do mês de junho/2009, quando esta carteira 
representava 10,69 % da carteira de 
operações de crédito e seu volume fi -
nanceiro era de R$ 2.382.859.020,00 

Em reunião realizada no dia 19 de fe-
vereiro de 2010, a Diretoria Executiva e o 
Conselho Administrativo da ASBAN apro-
varam estudos para implantação de dois 
importantes serviços na Entidade. O pri-
meiro permitirá às instituições fi nanceiras 
efetuarem, através da ASBAN, a transfe-
rência imediata ao arrendatário dos veícu-
los objetos de contratos de leasing quitados. 
Hoje essa transferência só é efetivada por 
iniciativa do arrendatário e não sendo feita 
em tempo hábil acarreta ônus para as insti-
tuições que continuam com a propriedade 
do veículo. Apresentado pela empresa Éti-
ca Assessoria e Consultoria Empresarial, o 
serviço oferecerá aos agentes fi nanceiros a 
possibilidade de, via ASBAN, efetuar a co-
municação de venda (informação de quita-
ção do leasing e aviso de transferência de 
propriedade) via sistema ligado online com 
o Detran-GO, o que, de imediato, libera os 
bancos de eventuais ônus sobre o veículo. A 
Diretoria solicitou detalhamento do produto 
para apreciação em nova reunião, quando se 
decidirá pela implantação ou não do novo 
serviço. 

Outro projeto discutido na reunião tra-
ta da instalação, na ASBAN, da Câmara de 
Conciliação e Arbitragem, visando auxiliar 
as instituições fi nanceiras em seus litígios, 
dando maior agilidade na resolução das 
ações de cobrança. A parceria proposta para 
instalação da Câmara se daria através de 
convênio com os Cartórios Waldir Sampaio 
(1º Tabelionato de Protestos e Registros de 
Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de 
Goiânia) e Marconi Faria Castro (3º Ofício 
de Protesto de Goiânia). Após detalhamento 
da proposta e o envolvimento da ASBAN 
no processo o assunto será levado nova-
mente à pauta de reunião, para análise e 
decisão.
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Criada em 
abril de 1983 com 
o objetivo de dar 
suporte às ins-

tituições associadas nos assuntos inerentes ao 
sistema fi nanceiro, a ASBAN – Associação de 
Bancos nos Estados de Goiás, Tocantins e Ma-
ranhão conta hoje com 125 associados, entre ins-
tituições fi nanceiras e empresas não fi nanceiras 
que atuam como correspondentes bancários no 
Estado de Goiás. Sua administração é exercida 
por uma Diretoria Executiva (06 membros), um 
Conselho de Administração (14 membros), um 
Conselho Fiscal (03 membros), além de uma Di-
retoria representativa nos Estados do Tocantins e 
Maranhão.  Os membros diretivos, cujos nomes 
são indicados pelos associados, são eleitos em 
Assembléia e não recebem remuneração pelos 
cargos que ocupam. O apoio operacional conta 
com 07 funcionários.

São 26 anos de história. Muito se fez neste 
período, mas algumas ações precisam ser relem-
bradas. Se hoje a ASBAN está consolidada como 
entidade associativa, tem uma participação efeti-
va no mercado goiano e está apta a oferecer ser-
viços em diversas áreas é porque ao longo dos 
anos as sementes foram plantadas. Conhecer um 
pouco desta história é essencial para aqueles que 
continuam acreditando e lutando por uma Asso-
ciação cada vez mais forte e participativa. 

Nossas atividades tiveram início em abril 
de 1983 em instalações provisórias cedidas pelo 
Banco Brasileiro de Descontos S.A., na Av. Goiás 
nº 414 – 3º andar. Em 1984 foi criado o concurso 
“Os Destaques do Ano no Setor Bancário” para 
valorizar e exaltar o trabalho dos bancários, pre-
miando, anualmente, o melhor gerente, o melhor 
escriturário e a melhor escrituraria da área de atu-
ação da ASBAN. Por iniciativa da Associação foi 
realizado, em março de 1985, pela primeira vez 
em Goiânia, o exame R.G.A – Registro Geral de 
Agentes Autônomos de Investimento, assunto 
regulamentado pelo Banco Central, contribuindo 
com a redução dos custos do exame para os Ban-
cos e colocando Goiânia entre as 13 capitais que 
realizavam o exame no Brasil.

Em 1987 a ASBAN se fi liou à FEBRABAN, 
ampliando o espaço institucional e intensifi can-
do os trabalhos de interesse dos bancos fi liados. 
Também neste ano a Associação passou a ser 
representante de parte dos bancos estabelecidos 
em Goiás junto à empresa Graham Bell Alarme 
Ltda, mediante assinatura de contrato de pres-
tação de serviços, objetivando a locação, insta-
lação e manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos de alarme instalados em agências 
bancárias no Estado de Goiás.

Buscando estimular, motivar e valorizar a 
atividade jornalística como elemento indissoci-
ável do fortalecimento das instituições democrá-
ticas, foi criado em 1993 o Prêmio ASBAN de 
Jornalismo.

Mudanças na economia levaram a ASBAN a 
manter de plantão nos dias 01, 02 e 03 de julho 
de 1994, uma equipe técnica especializada para 

prestar todo tipo de informação sobre os procedi-
mentos de troca da moeda.

Um mercado em mudanças contínuas exi-
gia também mudanças na atuação das entidades. 
Assim, em 2000 foi aprovada a reformulação do 
Estatuto, que passa a permitir que a ASBAN pres-
te novos serviços e assessoramento não somente 
aos bancos associados, como também a governos 
estaduais, prefeituras e entidades do setor privado. 
Com isso, a Associação ganhou maior poder de 
competição e melhores condições de atuação.

Nos anos de 2000/2001 a ASBAN partici-
pou de forma expressiva no processo de federa-
lização do Banco do Estado de Goiás. Durante 
a preparação para a venda do BEG, ela também 
atuou, em regime terceirizado, na contratação e 
treinamento de funcionários para exercer as fun-
ções de caixa executivo.

Em 2005 assinou convênio com o Governo 
de Goiás, para estabelecer a regularidade dos em-
préstimo Consignados aos Servidores do Público 
Estaduais, visando coibir praticas fraudulentas e 
estabelecer procedimentos tecnológicos que pro-
movessem agilidade, segurança e transparência nas 
operações de consignação.

Em 2007 foi instalado o Comitê de Segurança 
Bancária e inaugurada a nova sede própria da AS-
BAN, na Rua 83 nº 407, no Setor Sul. 

Diversas ações marcaram os anos de 2008 e 
2009, dentre as quais se destacam: apresentação 
de projeto de parceria entre a ASBAN e Agência 
de Administração e Negócios Públicos, versando 
sobre o interesse de todas as instituições fi nan-
ceiras em fi rmar convênio através da ASBAN e 
Secretaria da Fazenda para melhorar o atendi-
mento do crédito consignado em folha de paga-
mento dos servidores públicos; inauguração do 
espaço cultural da ASBAN com mostra de pintu-
ras das artistas Márcia Cândida da Silva e Zildete 
Mecena de Oliveira; criação do Selo do Jubileu 
de Prata da ASBAN; participação no Fórum Per-
manente de Combate à Corrupção no Estado de 
Goiás – FOCCO, coordenado pelo Ministério 
Público Federal; reuniões com Procons Estadual 
e Municipal, Ministério Público Estadual, Secre-
taria de Segurança Pública e outros órgãos visan-
do adequação de procedimentos para melhoria 
do atendimento nos bancos e segurança bancá-
ria. Além disso, atendendo convite da SEFAZ, 
tornou-se membro efetivo do Conselho Superior 
do Sistema de Gestão de Aquisições e Contrata-
ções Governamentais. 

Não poderíamos aqui deixar de manifestar 
nosso reconhecimento aos que idealizaram e 
iniciaram esta história.  Que possamos continuar 
lutando para cumprir o propósito de representar 
nossos associados e atender os anseios da socie-
dade.

Gecimar Freitas Menezes 
Presidente do Conselho de Administração
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Wagner Rodrigues Júnior
vice-presidente do Conselho de Administra-

ção da ASBAN, é advogado, Gerente de Poderes 
Público do Estado de Goiás. Nesta edição ele fala 
sobre investidor e investimentos.

Considerando o momento econômico, quais 
as melhores opções de investimento?

  Este assunto é complexo e requer uma boa 
refl exão acerca dos cenários nacional e interna-
cional. Em 2010 os especialistas em investimen-
tos esperam alta dos juros já a partir do 1º se-
mestre. Neste cenário, as aplicações em produtos 
que acompanhem a alta nas taxas de juros são 
mais indicadas. Renda Fixa é uma alternativa, 
principalmente para o investidor que não quer 
assumir riscos da Renda Variável. Assim, as apli-
cações mais interessantes seriam CDB, fundos,           

poupança e previdência.
  Com as projeções de crescimento do PIB 

em 6% este ano, as expectativas são positivas 
para os investimentos em bolsa. Porém, confor-
me verifi camos no mês de janeiro, a bolsa poderá 
sofrer fortes oscilações ao longo do ano em fun-
ção do cenário externo.

 Diversifi car continua sendo a “palavra de 
ordem” para este ano.

 Como defi nir os tipos de investimento por 
perfi l de investidor?

   Para defi nição do perfi l de investidor é im-
portante considerar sua tolerância ao risco. Há in-
vestidores que estão dispostos a “correr” maiores 
riscos e outros não.

  O investidor conservador tem a “seguran-
ça” como ponto principal para sua tomada de de-
cisão. Este perfi l pode investir uma pequena par-
te dos seus recursos em Renda Variável, porém 
deverão concentrar a maior parte de seus recur-
sos em investimentos conservadores. Seu foco é 
a Renda Fixa. As aplicações mais indicadas são 
CDB pós-fi xados e Fundos de Investimento de 
Gestão Passiva, ou seja, que buscam acompanhar 
a fl utuação da taxa de juros (benchmark).

 O investidor moderado é aquele que quer 
“segurança” da Renda Fixa, porém busca a renta-
bilidade da Renda Variável, ou seja, a “seguran-
ça” é importante, mas também almeja retornos 
acima da média. Este perfi l pode investir em Fun-
dos de Investimento com risco baixo ou modera-
do e uma parte em Renda Variável.

   O investidor agressivo é aquele que busca 

rentabilidade e tem disposição para suportar ris-
cos na busca de melhores resultados. Este tipo de 
perfi l pode investir em Fundos de Investimento 
de Gestão Ativa, ou seja, que buscam “superar” 
a rentabilidade obtida com os investimentos mais 
conservadores. Aplicam em Ações, Fundos de 
Ações, Bolsa de Valores etc. Para este perfi l de 
investidor, as aplicações devem ter um horizonte 
de investimento de médio e longo prazo.

 Quais as expectativas para a rentabilidade 
dos investimentos em 2010?

 Quando tratamos de rentabilidade, vale a 
máxima de mercado: “rentabilidade passada não 
é garantia de rentabilidade futura“.

 As expectativas são positivas para o ano de 
2010. Com a alta nas taxas de juros e o cenário 
positivo para bolsa, podemos esperar uma me-
lhora na rentabilidade, principalmente nos inves-
timentos mais conservadores que acompanhem 
as taxas de juros. A expectativa é de encerrarmos 
o ano de 2010 com a taxa SELIC em 11,50%, 
bem superior aos 8,75% do fi nal de 2009.

 
 

Entrevista

Mário Jorge de Alencastro
O correspondente bancário foi criado para 

atuar como agente intermediário entre os ban-
cos e instituições fi nanceiras autorizadas a 
operarem pelo Banco Central e seus clientes 
fi nais. Nesta edição, o economista Mário Jor-
ge de Alencastro, que é Diretor Presidente da 
CRED BCF Prestador de Serviços Ltda e Vice-
Presidente da Diretoria Executiva da ASBAN, 
fala da atuação dos correspondentes bancários.      

A expansão dos serviços bancários, através 
da criação do correspondente bancário, trouxe 
benefícios para a população?

Podemos enumerar dois serviços distin-

tos que benefi ciaram sobremaneira a popula-
ção. Os correspondentes que atuam na área 
de arrecadação e os que atuam em crédito 
consignado.

A expansão da rede autorizada de arre-
cadação deu maior comodidade à população 
para efetuar seus pagamentos bancários com 
maior distribuição da rede e fl exibilidade de 
horários. Quanto ao crédito consignado, só 
foi possível sua consolidação pela rede de 
correspondentes bancários que atuam no se-
tor. Vale ressaltar que as cidades desbancari-
zadas são as maiores benefi ciadas pelos ser-
viços levados via correspondentes bancários.
Quem são os principais benefi ciários dos servi-
ços prestados pelos correspondentes?

Acredito que no caso de arrecadação, a po-
pulação de baixa renda, principalmente os que 
não possuem conta bancária, foi sem dúvida a 
mais benefi ciada com a capilaridade e fl exibili-
dade levada pelos correspondentes. No caso do 
crédito consignado, os servidores públicos e 
aposentados e pensionistas do INSS passaram 
a ter acesso ao crédito sem burocracias e com 
as menores taxas praticadas no crédito pessoal.

Quais os serviços bancários oferecidos pe-
los correspondentes? 

Basicamente arrecadação e linhas de crédi-

to de empréstimos e fi nanciamentos.
Esforços para melhorar a qualidade dos 

serviços prestados.
   Ainda são muito pequenos, com algumas 

exceções como é o caso do Crédito Consig-
nado em Goiás, que tem a interveniência da 
ASBAN, onde a instituição chamou para si a 
responsabilidade de aprimorar a relação entre 
a cadeia produtiva, Bancos, Correspondentes, 
Governo e Agentes de Crédito, permitindo 
maior transparência nas operações e reprodu-
zindo isso em benefício ao servidor público, 
que hoje, em Goiás, tem acesso ao crédito 
consignado com as menores taxas praticadas 
no país.

Os correspondentes bancários têm espaço 
para crescimento? O que devem fazer para 
permanecer no mercado e ganhar competitivi-
dade?

Houve num certo momento um crescimen-
to desordenado, compreensível pela novidade 
da atividade. Acredito que neste momento 
existe espaço para crescimento qualitativo. 
Para se manter e ganhar competitividade o cor-
respondente deve ter capilaridade, escala e por 
fi m serviços e produtos competitivos.

Dicas úteis na hora de investir.
As principais dicas de investimento se-

riam: defi na seu objetivo, prazo da aplicação, 
seu perfi l de investidor, escolha uma institui-
ção idônea, o produto adequado ao seu per-
fi l, verifi que o histórico de rentabilidade, ce-
nário econômico-fi nanceiro e de preferência           
diversifi que as aplicações.
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Lei 16.898/2010: 
A ASBAN, representada pelo 

vice-presidente de relações insti-
tucionais, Fernando Macedo Quei-
roz, reuniu-se no dia 05 de feve-
reiro com o Dr. Einstein Almeida 
Ferreira Paniago, presidente da 
Centrac-Central de Aquisições e 
Contratações, órgão da Secretaria 
da Fazenda do Estado de Goiás, 
para discutir ajustes no Termo de 
Cooperação Técnica em função 
das disposições da Lei nº 16.898, 
de 29 de janeiro de 2010, que dis-
põe sobre as consignações em fo-
lha de pagamento dos servidores 
públicos. Nova reunião, para fi na-
lização dos ajustes, deverá aconte-
cer até o fi nal do mês.

Aniversário: 
Diretores e Conselheiros se 

reuniram na Cia do Peixe no dia 
05 de fevereiro para comemorar o 
aniversário do Presidente do Con-
selho de Administração, Gecimar 
Freitas Menezes (29/01); do Vice-
Presidente Mário Jorge de Alen-
castro (11/01) e do Conselheiro 
Jorge Luiz Merjane (01/02). A 
ocasião marcou, também, os votos 
de boas-vindas ao Dr. Maurício 
Gomes Maciel que assumiu a Di-
retoria Regional do Bradesco.

FOCCO-GO:
 Foi aprovada, em reunião do 

FOCCO – Fórum Permanente de 
Combate à Corrupção no Esta-
do de Goiás realizada no dia 19 
de fevereiro de 2010, a inclusão 
da ASBAN na Subcomissão de 
Transparência. O FOCCO-GO, 
constituído por pessoas jurídicas e 
órgãos integrantes da Administra-
ção Pública, foi criado com a fi na-
lidade de intensifi car o combate à 
corrupção e alcançar os objetivos 
estabelecidos no termo de coope-
ração técnica e estratégica.

C U R TA S

 O Bradesco iniciou, em dezembro/2009, as 
atividades da Diretoria Regional Goiânia com o 
objetivo de atuar de acordo com as peculiarida-
des e necessidades de cada município da região 
compreendida pelos estados de Goiás e Mato 
Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Com 
a regionalização da Diretoria, o Banco espera, 
também, tornar o processo decisório mais ágil 
e aumentar a presença junto às empresas priva-
das, órgãos públicos, pessoas físicas e o funcio-
nalismo.    Para  o  cargo  de   Diretor     Regional 
foi nomeado o economista Maurício Gomes 
Maciel, 42 anos. 

Segundo Maciel, o Bradesco é otimista e 
tem um cenário positivo para 2010. As proje-
ções, diz ele, apontam para um crescimento da 
economia em torno de 6%, com estabilidade 

monetária. A expansão do crédito deverá su-
perar 20%, com predominância nas linhas de 
fi nanciamento de investimento produtivo das 
empresas e a região centro-oeste tem relevância 
estratégica para o Banco, cujo objetivo é cres-
cer de forma orgânica, colhendo os frutos desse 
momento de forte expansão dos investimentos 
na economia brasileira, expansão da atividade e 
mobilidade social, com recuperação do empre-
go e da renda. 

“O potencial de Goiás é promissor dentro 
desse contexto. Com população superior a 5,6 
milhões de habitantes e uma economia diver-
sifi cada representa um dos pólos na atração de 
novos investimentos. É conhecida a força do es-
tado nas atividades agrícola e de pecuária, mas 
também possui um comércio dinâmico, um se-
tor de serviços pujante e uma industria de trans-
formação que se expande”, disse.

Pós-graduado em Administração de Em-
presas pela Fundação Escola de Comércio Ál-
vares Penteado e MBA em Negócios Bancários 
pela Fundação Getúlio Vargas, Maciel iniciou 
sua carreira bancária em 1982 como contínuo, 
passando, em abril de 1991, a exercer o cargo 
de subgerente de agência, ocasião em que foi 
transferido para o Banco Mercantil de São Pau-
lo S.A., instituição que, em março de 2002, foi 
adquirida pelo Banco Bradesco S.A. Retornou 
ao Bradesco em 2003 e, em dezembro de 2009, 
foi promovido a Diretor Regional.

Ouvidoria
 Criada para atender e registrar sugestões, 

críticas, queixas, dirimir dúvidas ou qualquer 
outra questão relacionada com a prestação de 
serviços da ASBAN ou de seus Associados, a 
Ouvidoria registrou no mês de janeiro de 2010, 
o número de 721 ocorrências. 

Como poderá ser observado no gráfi co a 
seguir, os itens com maior incidência estão 
relacionados com a prestação de informações 
de saldos devedores para liquidação, com 154 
eventos, ou seja, 22% do total, demora na libe-

ração de margens com 140 reclamações, corres-
pondentes a 20% daquele universo, e reembolso 
de cobranças com 80 ocorrências, representan-
do 11% dos registros.  

Seguindo a rotina de prestação de informa-
ções aos Associados, foram repassadas as suas 
posições individuais para que sejam tomadas as 
medidas corretivas, adequadas ao cumprimento 
da legislação e regulamentação vigentes sobre o 
empréstimo consignado, editadas pelo Governo 
do Estado de Goiás.
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