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1 INTRODUCAO 

Primeiramente sera mostrada a analise dos indices economicos e financeiros; 

a analise de risco quanto a liquidez; o indice de rentabilidade; a estrutura de capital; 

e o indice de endividamento. Em seguida sera conceituada o Credito relacionado 

aos Riscos que podem ocorrer na concessao de creditos e os tipos de garantias que 

os Bancos podem solicitar, demonstra a Politica Macroeconomica e demonstra 

criterios de aceitac;ao de risco, e tipos de balanc;os. Ap6s e apresentado urn estudo 

de caso, sobre uma empresa situada na cidade de Curitiba/PR, onde atraves do 

Balanc;o Patrimonial, da Demonstrac;8o de Resultados e dos indices Financeiros e 

feita uma analise da sua capacidade de obter emprestimos bancarios. 

1. 1 Objetivo Especifico 

0 presente trabalho tern como objetivo descrever a forma de analise de 

credito realizada por instituic;8o financeira para pessoa juridica. 

1.2 Objetivo Geral 

0 trabalho apresentado a seguir tern o objetivo de esclarecer urn pouco mais 

sobre os parametres utilizados pela rede bancaria no momenta da concessao de 

creditos para empresas, ja que raras vezes estas nao tomam conhecimento dos 

criterios utilizados para a avaliac;ao de sua capacidade de tomadoras de credito. 

Assim sendo, sao apresentados os conceitos basicos da analise de credito. 

Demonstrados tambem, quais os criterios a serem considerados na analise de 
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credito. Serve ainda, como orientador das empresas que operam com Bancos. E cita 

exemplo de urn determinado Banco na analise e concessao de credito. 
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2 TEORIA DE BASE: ANALISE DOS iNDICES ECONQMICOS E FINANCEIROS 

Baseado em MATARAZZO (1995), a analise de Balan9os surgiu per motives 

eminentemente praticos e mostrou-se desde logo instrumento de grande utilidade. 

Alguns des Indices que surgiram inicialmente permaneceram em usc ate hoje. 

Com o passar do tempo, porem, seguindo a tendencia natural da sociedade 

moderna, as tecnicas de analise foram aprimoradas e tornaram-se objeto de estudo 

das universidades. 

A principal preocupa9ao des Indices de balan90 e fornecer avalia9oes 

genericas sabre diferentes aspectos da empresa em analise. 

As tecnicas servem para facilitar o trabalho de analise, auxiliar na visualiza9ao 

rapida e facil des valores financeiros e economicos, sobretudo, para simplificar e 

agilizar a decisao de credito. 

Assim os Indices sao divididos em os que evidenciam aspectos da situa9ao 

financeira e os que evidenciam aspectos da situa9ao economica. 

Principais aspectos revelados pelos Indices financeiros: 

Fonte: MATARAZZO (1987). 
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2.1 ANALISE DE RISCO QUANTO A LIQUIDEZ 

Conforme MATARAZZO (1987), liquidez e a rapidez ou o tempo com que os 

ativos se transformam em dinheiro. 

Quante mais rapido maier e a liquidez daquele ativo. Diz-se que urn ativo tern 

elevado graus de liquidez, quando ele se transforma em dinheiro rapidamente. 0 

grau de liquidez e determinado pela natureza ou utilidade de urn ativo. Ativos 

procurados por muitas pessoas tern maier liquidez, porque ele em utilidade para 

muitas pessoas. Uma aplica9ao financeira em fundo de Curto Prazo tern liquidez 

pela sua natureza. E urn direito de recebimento imediato. No Balan90, as contas do 

Ativo Circulante estao ordenadas pela ordem de liquidez. Caixas e Bancos, mais 

Aplica96es Financeiras, formam o conjunto de maier liquidez, pois sao recursos ja 

sob dominic da administra98o da empresa que pode utiliza-los imediatamente. 

Duplicatas a Receber compoem o segundo bloco de melhor liquidez. Por fim, 

estoques vendidos a prazo sao os menos liquidos, pois originam duplicatas. 

Eventualmente, deve se considerar de boa liquidez os estoques vendidos a vista, 

sobretudo em alguns setores de comercio, onde a quase totalidade das vendas e 

feita a vista. Neste caso, e importante conhecer o prazo medic com que a empresa 

gira seus estoques. 

0 fndice de liquidez e composto por corrente, seca e geral. 
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2. 1. 1 A Liquidez Corrente 

Mede quantos reais (R$) a empresa tern no Capital de Giro (curto prazo) para 

cada R$1 ,00 de dfvida que eta tern para pagar no curto prazo. Quando o fndice for 

igual a 1 significa que a empresa tern exatamente o mesmo volume de Ativos 

Circulantes para pagar o Passive Circulante e nao ha sobras. 

Quando o fndice for maior que 1 , a empresa tern maior volume de Ativos de 

curto prazo do que duvidas de curto prazo. 0 que exceder a 1 e sobra. 

Quando o fndice for menor que 1, a empresa tern volume de dfvidas maior 

que o volume de ativo de curto prazo para paga-las. Consequentemente, eta nao 

tern volume de recursos suficientes para pagar as dfvidas. 

Ativo Circulante 

Passive Circulante 

0 principal defeito deste fndice e que ele mede apenas volume em R$. Como 

liquidez e a capacidade de pagar as dfvidas dentro de seus prazos de vencimentos, 

muitas vezes a empresa nao tern volume suficiente, mas gira com muita rapidez 

seus ativos. Neste caso, mesmo com fndice abaixo de 1, a empresa pode ter boa 

capacidade de pagamento. Por outro lado, se o giro dos ativos for muito Iento, 

mesmo com fndice acima de 1, a empresa pode ter dificuldades no pagamento de 

suas dividas. 
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De acordo como MANUAL DA FEBRABAN IBCB13 (1997), liquidez corrente 

denota a capacidade de pagamento em curto prazo, da empresa e teoricamente, o 

risco de credito sera maior na medida em que a liquidez for manor. 

2. 1.2 Liquidez Seca 

Eo fndice complementar ao da liquidez corrente. Ele mede quanto a empresa 

tern de recursos de curto prazo, sem considerar os estoques, para pagar suas 

dfvidas de curto prazo. 

Ativo Circulante - Estoques 

Passivo Circulante 

Quando o fndice for manor que 1 e sinal de que a empresa precisa vender 

estoques para poder pagar suas dfvidas. Considerando a venda de estoques uma 

operayao natural em qualquer empresa, e necessaria medir quanto de estoques 

precisa ser vendido e, tambem, em que perfodo de vendas a empresa esta 

(principalmente as empresas que tern forte sazonalidade). 

Quando o fndice for maior que 1 e sinal que a empresa consegue pagar suas 

dfvidas sem precisar vender estoques. 

Conforme o MANUAL DA FEBRABAN IBCB13 (1997), este fndice procura 

mostrar atraves dos ativos de conversao imediato, a real capacidade de pagamento 

da empresa frente a uma eventualidade. 
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2.1.3 Liquidez Geral 

Este fndice medea situac;So de liquidez de curta e Iongo prazo. E urn fndice 

importante quando decide-se creditos de Iongo prazo. Para avaliac;So de riscos de 

curta prazo, o fndice de liquidez corrente e melhor. 

Ativo Circulante + Realizavel a Iongo prazo 

Passivo Circulante + Exigfvel a Iongo prazo 

Se uma empresa tern fndice abaixo de 1 ela mostra que nao tern capacidade 

de pagar todas suas dfvidas com os ativos de curta prazo. Neste caso,deve-se 

observar a liquidez corrente, a qual mostrara se, pelo menos, no curta prazo ela e 

boa. Ao Iongo do tempo e, pelo menos, por urn ano, a empresa podera melhorar ou, 

tambem, piorar a situac;So geral da liquidez. 

13 



2.2 fNDICE DE RENTABILIDADE OU LUCRATIVIDADE 

0 MANUAL DA FEBRABAN IBCB13 (1997) esclarece que tais indices medem 

quando foi o Iuera (ou prejufzo) da empresa se quanta os Iueras contribufram para o 

aumento dos reeursos pr6prios e dos ativos ou ativos ou quando os prejufzos 

consumiram dos recursos. 

2.2.1 Rentabilidade do Patrimonio Uquido 

Quando ha Iuera, este fndice mede quanta o Iuera contribui para o aumento 

dos recursos pr6prios. 

Quando ha prejuizo, ele mede quanta a empresa perde de seus recursos 

pr6prios por causa do prejuizo. 

Luera Uquido 

X 100 

Patrimonio Uquido 

Indica o retorno sabre o capital investido pelos s6cios e acionistas. 

Usualmente este indicador e eomparado com o de outras empresas do mesmo setor 

e, no caso de investidores, com outras alternativas de investimento. 

0 fato da empresa aumentar ou diminuir o seu Patrimonio lfquido nao significa 

que estes recursos estao entrando ou saindo do "caixa". Significa que os reeursos 

pr6prios que financiam os ativos (onde o "caixa" e apenas urn deles) estao maiores, 

no caso de Iuera, ou estao menores, no caso de prejuizo. 
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Como o Patrimonio Hquido e uma das principais fontes de recursos, e claro 

que quanto maior for o fndice de retorno do Patrimonio lfquido, maior e a 

contribuic;8o do lucro para aumentar esta fonte de aumentar o nfvel de capitalizac;8o 

da empresa. 

Prejufzos constantes ou muito elevados corroem os recursos pr6prios e 

enfraquecem a estrutura de capital da empresa. Por outro lado, os prejufzos devem 

ser pagos e, assim, a empresa tern de fazer-se de ativos ou entao aumentar suas 

fontes a terceiros ampliando suas dfvidas. 

2.2.2 Rentabilidade do Ativo 

Conforme o MANUAL DA FEBRABAN IBCB13 (1997), quando ha lucro, este 

fndice mede quanto o lucro contribui para financiar o ativo. Quanto maior esta 

contribuic;8o, menor sera a necessidade de buscar outras fontes tais como recursos 

de terceiros ou de s6cios. 

Lucro Hquido 

X 100 

Total do ativo 

Quando ha prejufzo, ele mede quanto a empresa perde de seus ativos para 

poder cobrir os prejufzos. Quanto maior for o prejufzo, maior o volume de ativos que 

a empresa necessita para cobri-lo. Caso a empresa nao queira ou nao possa se 

desfazer de ativos, certamente ela tera de buscar recursos de terceiros onde de 

s6cios para poder cobrir seus prejufzos. 
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Mede o retorno das aplica¢es de recursos (ativo) da empresa. 

2.3 lNDICE E ESTRUTURA DE CAPITAL 

Conforme o MANUAL DA FEBRABAN IBCB13 (1997), este fndice mede 

quanto a empresa usa de seus recursos pr6prios (PL) para financiar todo o seu Ativo 

Permanente. 

Quando o fndice for menor que 100% significa que a empresa consegue 

financiar todo o seu ativo permanente e ainda ha sobras de recursos pr6prios para 

financiar o Realizavel a Iongo prazo e ou o Capital de giro. 

Quando o fndice for maier que 100% significa que a empresa nao consegue 

financiar todo o ativo permanente com seus recursos pr6prios. Depende, portanto, 

de recursos de terceiros para financiar parte de seu permanente. Neste caso, e 

importante avaliar quanto ela usa de recursos de terceiros para esta finalidade. 

Ativo permanente 

X 100 

Patrimonio Uquido 

Sempre que este fndice for maier que 100% ja e urn indicador que a estrutura 

de capital da empresa nao e boa. 0 mfnimo esperado dos s6cios que eles supram 

pelo menos a necessidade de imobilizayao da empresa. Se nao o fazem, ha ja urn 

sinal de risco. Neste caso e importante avaliar se ha outras fontes de Iongo prazo 

atendendo a esta necessidade. Se houver, os riscos sao menores, pois muitos 

projetos e pianos de expansao costumam ser financiados por recursos de Iongo 

16 



prazo. Se nao houver, o risco e alto, pois a estrutura de capital da empresa e ruim ou 

pessimo. 

2.3.1 Capital de Giro Proprio 

De acordo como MANUAL DA FEBRABAN IBCB13 (1997), quando positivo, 

este fndice mede quanto o Capital de giro e financiado por recursos pr6prios. Neste 

caso, quanto mais alto foro fndice, melhor. 

Quando negativo, ele mostra que a empresa nao tern sobra de recursos 

pr6prios para financiar nenhuma parte do capital de giro. Neste caso, todo o ativo 

circulante e financiado por capitais de terceiros. 

PL - Permanents - Realizavel a LP 

--------------------------------------------------------- X 1 00 

Ativo circulante 

0 ideal e que os recursos pr6prios financiem todos os ativos de Iongo prazo 

(permanents e realizavel) e ainda houvesse sobras para financiar parte da 

necessidade de capital de giro. No caso do fndice de mobilizagao do PL maior que 

100%, a empresa depende total mente de terceiros para suprir seu capital de giro, 

pois seus recursos pr6prios sequer atendem a imobilizagao. 

Entende-se por estrutura de capital a relagao entre os volumes de fonte e 

aplicayaes de recursos. Alem disso, relacionam-se as fontes e as aplicayaes de 

Longo prazo como forma de ver como sao financiados os 3 grupos principais do 
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ativo. De uma forma geral, ativos de Longo prazo (Permanente e Realizavel) devem 

ser financiados por fontes de Iongo prazo (Patrimonio, Uquido e Exigfvel). 

2.3.2 Tipos de Estruturas de Capital 

Qualquer empresa analisada tera sua estrutura de capital definida dentro dos 

seguintes tres classificayaes: 
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a) BOA Figura 1 

Ativo Passive 

PC 

AC 

PELP 

ARLP 

PL 

AP 

Recursos pr6prios financiam todos os ativos de Iongo prazo e ainda ha sobra 

para capital de giro. 
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b) RAZOAVEL Figura 2 

Ativo Passivo 

PC 

AC 

AP 

PL 

Recursos de terceiros de Iongo prazo completam o financiamento de ativos de 

Iongo prazo e sabra para capital de giro. 
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c) RUIM Figura 3 

Ativo Passivo 

AC 

~ 

RLP PC 

-
~ 

PELP 

AP 

PL 

Recursos pr6prios e de terceiros de Iongo prazo sao insuficientes para 

financiar os ativos de Iongo prazo. 

2.4 INDICE DE ENDIVIDAMENTO 

De acordo com o MANUAL DA FEBRABAN IBCB13 (1997), os Indices de 

endividamento medem o financiamento originario de terceiros comparados com 

recursos pr6prios. Se os recursos pr6prios representarem apenas uma pequena 
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parte do financiamento total, os riscos da empresa recaem principalmente sobre os 

credores. Assim, o risco e desproporcional ao retorno. Para o banco o retorno e fixo 

Ouros) e para a empresa e variavel (lucros). Basicamente e a relac;Bo recursos de 

terceiros por recursos pr6prios, ou quantos reais de terceiros se tern para cada 

R$1 ,oo proprio. 

Capital de terceiros 

Patrimonio Uquido 

2.4.1 Endividamento Total 

Medea proporc;Bo entre recursos de terceiros (dfvidas) e recursos pr6prios. 

Capital de terceiros (PC + ELP) 

X 100 

Patrimonio Uquido 

Este fndice trabalha com todo o passivo. Quanto maior o volume de recursos 

de terceiros, maior e a dependencia. Esta dependencia vai definir o nfvel de riscos. 

Se os recursos de terceiros sao naturais ou operacionais, o risco e mais leve. Se os 

recursos de terceiros sao onerosos ou nao operacionais, os riscos sao mais 

elevados. Quando o fndice for alto, os recursos pr6prios sao insuficientes para 

atender as necessidades da empresa e ela passa a depender excessivamente de 

recursos de terceiros. 
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2.4.2 Endividamento a Curto Prazo 

Mede quanto a empresa tern de recursos de terceiros de curto prazo em 

rela98o aos recursos pr6prios. 

Passivo Circulante 

X 100 

Patrimonio Uquido 

Atualmente as dfvidas das empresas concentram-se mais no curto prazo, uma 

vez que as fontes de recursos de Iongo prazo sao poucas e escassas. 

ConseqOentemente, este fndice tendera a ser bastante igual ao de endividamento 

total. Se nao for, a empresa tern volumes importantes de dfvidas de Iongo prazo. 

2.4.3 Endividamento Financeiro Total 

Mede quanto a empresa utiliza de recursos bancarios {curto e Iongo prazos) 

em rela<;ao ao que ela tern de recursos pr6prios. E urn dos indices mais importantes 

para os bancos, pois mostra quanto a empresa depende de emprestimos e outras 

formas de financiamento bancarios. Deve-se olhar tambem o volume de despesas 

financeiras para avaliar o custo destes recursos. 

Emprestimos e Financiamentos 

de Curto Prazo e Longo Prazo 

Patrimonio Uquido 

X 100 
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Normalmente, as empresas buscam recursos para suprir suas necessidades 

de caixa (seja para pagar despesas ou cobrir prejufzos, seja para suprir suas 

necessidades de capital de giro ou imobilizado). 

As institui9cSes financeiras sao o caminho para isto, uma vez que as demais 

fontes de recursos de terceiros nao as supre, de dinheiro (fornecedores cedem 

materias-primas e mercadorias, contas a pagar representam insumos, salaries e 

encargos sao recursos humanos). Portanto, dinheiro mesmo, vern de bancos. Oaf, a 

importancia de avaliar cuidadosamente este Indica. 

2.4.4 Endividamento Financeiro a Curto Prazo 

Este Indicae complemento do Endividamento Financeiro. Ele mede quanto a 

empresa usa de emprestimo bancarios de curto prazo em rela9ao ao que ela tern de 

recursos pr6prios. 

Emprestimo de Curto Prazo 

X 100 

Patrimonio Uquido 

As fontes de financiamentos bancarios tandem a se concentrar mais no curto 

prazo. Sao poucas as alternativas de recursos bancarios de Iongo prazo, sobre tudo 

pela incerteza e instabilidade das polfticas de governo. Desta forma, este fndice 

tende a ser igual ao indica de endividamento financeiro que mede curto e Iongo 

prazos. Quando houver muita diferen9a entre os dois indices e sinal de que a 

empresa tern financiamento de Iongo prazo em volumes relevantes. 
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3 CREDITO E RISCOS NOS BANCOS COMERCIAIS 

3.1 CONCEITO DE CREDITO 

A palavra credito,dependendo do contexto do qual esteja tratando, tern varios 

significados. 

De acordo com SILVA (1988, p. 22). Para urn banco comercial, as opera96es 

de credito se constituem em seu proprio negocio. Dessa forma, o banco empresta 

dinheiro ou financia bens dos seus clientes, funcionando como uma especie de 

intermediario financeiro, pois os recursos que aplica sao captados no mercado 

atraves dos depositos efetuados por milhares de clientes depositantes. Com isso a 

institui~o financeira bancaria faz captayao dos recursos junto a diversas pessoas, 

em montantes e prazos dos mais variados possiveis, e os repassa a outras pessoas 

em montantes e prazos diferentes. 

Como intermediarios financeiros, captam recursos de agentes com superavit 

de caixa e os repassam a agentes com deficit de caixa ou com necessidades de 

expandir suas atividades. 

Ban cos 

Capta~aode Empresti 
Dinheiro Dinheiro --. Dinheiro 

recursos --. mos 

Fonte: Apostila Bancaria (1997). 
, 

Cred1to 
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SILVA (1988), discorre que essa fun~o de "intermediario financeiro" toma o 

credito como urn dos fatores de maior importancia num banco comercial. A 

concessao de credito num banco comercial, portanto consiste em emprestar 

dinheiro, isto e, colocar a disposi~o do cliente determinado valor monetario em 

determinado momento, mediante promessa de pagamento futuro. 

Conforme SCHRICKEL (1995, p. 25) credito e todo ato de vontade ou 

disposi~o de alguem de destacar ou ceder temporariamente, parte do seu 

patrimonio a urn terceiro, com a expectativa de que esta parcela volte a sua posse 

integratmente, ap6s decorrido o tempo estipulado. 

0 significado da palavra credito e amplo. Ele quer dizer confianya, fe na 

salvabilidade, seguranya. 

No sistema financeiro, a concessao de credito e uma decisao tomada no 

momento presente, tomando por base informa¢es sobre o passado e cujos efeitos 

se projeta, para o futuro. 

Para quem atua na concessao de credito, e fundamental ter o maior volume 

possivel de informa¢es sobre o tomador do credito. No minimo, as informa¢es 

basicas e fundamentais sao necessarias. 

0 segundo passo e analisar e julgar as informa9oes disponiveis. Para isso e 

necessario conhecimento tecnico, experiencia, boa capacidade de raciocfnio, visao 

critica e muito equilibrio e born senso. A falta de qualquer desses ingredientes torna 

o julgamento incompleto e muitas vezes erroneo. 

Nao ha credito sem riscos. Porem, o oposto tambem e verdadeiro. Nao se 

concede credito onde tudo e risco. E. preciso, entao, ver o que ha de riscos ou 

pontos negativos em cada credito e tambem quais sao os pontos fortes ou positivos 
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que levam a concessao do credito. E para isso e fundamental que se tenha o maior 

numero posslvel de informa90es sobre 0 tomador de credito. 

E uma vez. Concedido o credito, e necessaria acompanhar e atualizar as 

informa¢es para verse os riscos e os pontos positivos continuam os mesmos. Eles 

mudam. Podem ficar piores ou podem ficar melhores. 

3.2 RISCOS 

SCHRICKEL (1995, p. 35) declara que sumariamente, risco significa 

incerteza, imponderavel, imprevislvel, situam-se necessaria e unicamente no futuro. 

Embora a analise de credito deva lidar com eventos passados do tomador de 

emprestimos. As decisoes de credito devem considerar primordialmente o futuro 

desse mesmo tomador. 

Numa economia em que seus agentes sao tao pujantes quanto diversificados 

e espalhados, e num cenario de desenvolvimento e forma98o de riquezas em 

processos ha varias decadas, e por algum tempo ainda, necessariamente, para se 

consolidar, a pondera98o acerca do futuro, numa analise de credito, torna-se uma 

tarefa ainda mais desafiadora. 

Riscos sao avaliados a partir de informa¢es e probabilidades efetivas de que 

fatos irao acontecer. 

Portanto, para avalia98o dos riscos e fundamental que haja evidencia e fatos 

que estejam acontecendo ou cuja previsibilidade de decorrencia possa ser 

mensurada ou prevista com realismo e certeza. 

SILVA (1988) atenta para que a lncerteza e a impossibilidade de avaliar ou 

prever a ocorrencia de fatos com objetividade e seguran9a. 
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Esta impossibilidade decorre da falta de informa96es ou pela falta de 

evidencias seguras de que os fates irao ocorrer e quando eles acontecerao. 

A avalia98o de riscos deve ser feita de forma clara e objetiva. Nao se pede 

trabalhar com hip6teses absurdas de diffcil ou total impossibilidade de ocorrencia. 

Nem se pode criar hip6teses pessimistas o suficiente para nagar o cn3dito, nem 

tampouco otimista para conceder todos os creditos. Fatos devem ser analisados. 

Nao se deve omiti-los, nem buscar desculpas para abranda-los. A realidade e o born 

sense deve sempre prevalecer sobre a opiniao infundada ou desinformada. Se esta 

prevalecer, a margem de erro na concessao de credito sera enorme. 

3.2.1 Riscos Internes a Empresa 

SILVA (1988) ensina que os riscos internes a empresa podem e devem ser 

gerenciados e controlados pela administra9ao da empresa. 

Garantias 

Fonte: Apostila Bancaria (1997). 

Riscos lnternos 
Car~lter e honestidade 

Empresa 

Capital 
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3.2.1.1 Can3ter e Honestidade 

De acordo MANUAL DA FEBRABAN IBCB13 (1997), este eo primeiro eo 

mais importante risco de credito. 

Credito e confianga. Nao se empresta dinheiro a pessoas desonestas ou de 

can3ter duvidoso. E nao ha meio termo nesta avaliagao: as pessoas sao honestas e 

serias ou nao sao. Nao ha meio honesto e meio desonesto e meio desonesto. 

Carater e honestidade sao pr6prias de pessoas e nao de empresas. Portanto, 

a honestidade e carater deve ser avaliada sobre as pessoas des s6cios, des 

administradores ou des gerentes da empresa. 

E normal ouvirmos falar em 'todo mundo e honesto ate o dia que deixa de se

lo'. Diffcil e descobrir o dia em que isto acontece. E quando se descobre e tarde. E 

precise estar atento e muito bern informado para se descobrir antecipadamente. 

Para isto acontecer, o caminho e manter contato constante como o cliente. 

Somente o relacionamento mais proximo e freqOente permite obter informagoes 

completas e detalhadas sobre o comportamento e o modo de pensar das pessoas 

que administram a empresa. E assim e possfvel formar opiniao mais correta. 

0 que deve ser avaliado e a efetiva intengao de pagar que cada cliente 

demonstra. 0 cliente honesto e aquele que, mesmo com dificuldades financeiras, 

fara todos os esforgos para cumprir com suas obrigagoes ou, no minimo mostrara 

boa vontade para negociar e recompor suas dfvidas sem causar perdas ao credor. 

Ja o cliente desonesto procurara todos os subterfugios possfveis para eximir

se da responsabilidade e evitar o pagamento. 86 o fara em situagao inibit6ria ou 

quando foram esgotadas todas as alternativas de burlar o pagamento. 

29 



3.2.1.2 Colateral ou Garantias 

SILVA (1988) explica que as garantias servem de op~o para cobrir 

determinados riscos de creditos e e uma forma de reservar alguns ativos da 

empresa, que serao utilizados para o pagamento da dfvida, caso a empresa nao 

tenha ativos para atender a todos seus credores. Elas, porem tambem contem 

riscos. 

A concessao de credito deve ser feita quando se acredita na verdadeira 

capacidade de pagamento da empresa. A garantia e acess6ria e uma segunda 

op~o. Jamais pode ser a razao principal pela qual se concede o emprestimo. 

As garantias dividem-se em dois grupos: 

Garantias 

Rea is 

Pessoais 

Fonte: SILVA (1988). 

Cauc;ao 

Penhor Mercantil 

Aliena~o Fiduciaria 

Hipoteca 

t-==:::::::=:=::=·= Aval 
?" 

Fianc;a 
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3.2.1.3 Garantias Reais 

SILVA (1988) continua, sao constitufdas sobre um ativo, seja um bern ou um 

direito, perfeitamente identificado e definido e que servin~ de ressarcimento ao 

credor na hip6tese de inadimpl€mcia do devedor. 0 bern ficara separado do 

patrimonio do devedor e acompanhara a operayao a qual serve de garantia, ate o 

seu encerramento. 

Os creditos concedidos com garantia real nao sao afetados pela concordata e 

devem ser liquidados normalmente, nos seus prazos e vencimentos. No caso de 

falencia, os credores devem abrir mao das garantias reais, exceto no caso de 

alienayao fiduciaria, sendo que os bens serao incorporados a massa falida. Os 

credores receberao seus creditos ap6s o sfndico pagar os credores privilegiados 

(salarios, indeniza¢es trabalhistas, encargos sociais e fiscais). 

As garantias reais sao: cauyao, penhor mercantil, alienayao fiduciaria e 

hipoteca. 

a) Cau9ao 

De acordo com SILVA (1988), a cauyao e institufda sobre creditos ou direitos 

do garantidor. Tais creditos sao representados por duplicatas, COBs, notas 

promiss6rias, a96es e outros. Para a cauyao ser perfeita juridicamente deve haver 

um contrato firmado entre as partes com clausula especifica da cauyao e a entrega 

dos tftulos ou a cessao dos direitos do tftulo ao credor. 
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No case de creditos que nao possuem urn titulo que o represente, nao ha a 

entrega. E feita uma procuragao do garantidor para o credor para que este possa 

representa-lo perante o devedor sobre o direito de recebe-lo. 

Alem disso, o credor deve se precaver com relagao aos tftulos caucionados, 

notificando os devedores para que estes lhe paguem os tftulos e nao ao credor 

originario. 

Havendo o recebimento dos tftulos, o credor ficara com o produto dos 

mesmos, ate que o garantidor substitua estes valores por outros titulos, liberando 

assim os recursos. Esta situagao deve estar prevista no contrato. 

Nos cases de concordata, a garantia servira de pagamento dos emprestimos 

e, se houver falta de garantias, o Banco devera habilitar-se na concordata pelo valor 

da diferenga. Nos cases de falencia, o Banco devolvera a massa falida as garantias 

que possui. 

A modalidade de caugao mais utilizada pelos Bancos e a caugao de 

duplicatas. 0 risco desta garantia e a inadimplencia do terceiro devedor do titulo ou 

do direito. Normalmente, quando se recebe as duplicatas para cau<;ao nao e 

possfvel saber qual a situagao financeira do devedor. No case de nao pagamento da 

duplicata, alem do protesto ou agao judicial de cobranga, cabe apenas ao Banco 

solicitar a substituigao da garantia. 

Outre risco e a duplicata fria. Sao dificeis de serem detectadas. Normalmente, 

o garantidor pede sua baixa e a substitui por outras antes do vencimento da 

duplicata. E importante portanto acompanhar o volume dos pedidos de baixa. E uma 

das formas de perceber este risco. 

Urn terceiro risco e a alteragao de data de vencimento. Algumas vezes, o 

devedor devolve a duplicata por nao concordar com sua data de vencimento e 

32 



outras vezes, per ter devolvido toda parte da mercadoria, exigindo descontos sobre o 

valordela. 

Uma das formas de coibir os riscos e constituir a cauc;8o per valor maier que o 

do emprestimo, mais juros e correc;8o. Com isto elimina-se a possibilidade de faltar 

garantias nos cases de eventuais inadimplencias do devedor ou nos cases de 

mudan~a do valor das duplicatas. 

b) Penhor Mercantil 

SILVA (1988) ensina que o penhor mercantile a submissao de urn bern m6vel 

ou mobilizavel em garantia do cumprimento de uma obriga~ao. Ele se constitui per 

contrato subscrito per duas testemunhas. Para prevalecer as garantias contra 

terceiros, ele deve ser registrado em Cart6rio de Tftulos e Documentos, 

prevalecendo sempre o registro anterior. 

0 penhor mercantil se aperfei~oa juridicamente com a transferencia real ou 

simb61ica da posse do bern pelo devedor ao credor. Per nao terem instalac;8o 

adequadas para a guarda des bens os Bancos optam per contratar a indicac;8o, per 

parte do devedor, de urn tiel depositario, geralmente urn s6cio da empresa. 

0 tiel depositario sera chamado a entregar ou mostrar os bens sempre que o 

credor nao os encontrar. Se nao tizer, tornar-se intiel depositario, sujeito a prisao 

civil. 

Uma vez que os bens penhorados foram livremente escolhidos pelo devedor, 

a execuc;8o da garantia continuara mesmo que tais bens sejam essenciais a 

atividade da empresa. Se os bens penhorados forem vendidos a terceiros, a 

execu~ao tambem continuara eo comprador devera devolve-to (case o contrato do 
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penhor tenha sido registrado antes de efetivada a venda). No caso de estoques, o 

devedor podera vende-los, desde que mantenha quantidade de mercadoria 

suficiente para a garantia na data de vencimento do contrato. 

Um cuidado especial e a descri~o completa e perfeita dos bens penhorados 

e sob guarda do tiel depositario. Descric;oes imprecisas, incompletas e erradas 

levam a situac;oes indesejadas, no memento da busca ou execu~o da garantia. 

Nos casos de concordata o credor podera receber normalmente o valor do 

credito. Se tal nao ocorrer, a execuc;ao da garantia se processara normalmente. 

Caso a garantia nao cobrir o valor do debito, a diferenc;a sera habilitada na 

concordata. Em situa~o de falencia, o credor devolvera a garantia para a massa 

falida. Um dos riscos e a demora da execu~o, sobretudo quando o contrato possui 

vicios e imperfeic;oes, tais como falta de registro (no caso dos bens terem sido 

vendidos), descri~o inadequada dos bens (quando a quantidade nao e 

perfeitamente detinida, o tipo e qualidade do produto, cor, forma, numera~o se 

houver, tamanho e composic;ao no caso de materia-prima como metais, liquido, etc.). 

Outro risco e a demora para notificac;ao do tiel depositario e pela procura na 

localiza~o dos bens. Localizados, eles exigem local de armazenagem ate que seja 

autorizada sua venda. 

Um terceiro risco eo valor tinanceiro. Muitos bens valem menos na data da 

venda que na data da compra. E importante prever o valor do bem na data do 

vencimento do contrato e nao na data da assinatura do emprestimo. 
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c) Aliena~o fiduciaria 

Conforme SILVA (1988), a aliena~o fiduciaria s6 pode ser constituida sobre 

bens m6veis perfeitamente identificaveis por numero, forma ou tipo. E necessaria 

que o contrato seja registrado em Cart6rio de Titulos e Documentos para a 

constitui~o da garantia e para prevalecer o direito sobre terceiros. 

Na aliena<;ao fiduciaria a propriedade do bern transfera-se ao credor ficando o 

alienante apenas com a posse do bern e como seu fiel depositario. Uma vez 

liquidado o cn3dito, a propriedade do bern volta a ser do devedor. 

Na aliena<;ao fiduciaria de veiculos, alem do registro de contrato, e necessaria 

o registro no Departamento de Transite constando a aliena~o no Certificado de 

Registro de veiculos. 

Ao alienante cabe a guarda e conserva~o do bern respondendo quando 

houver perda, deteriora<;ao ou venda nao permitida, por sua reposi<;ao ou 

pagamento de igual valor, sob pena de prisao mediante a<;ao judicial. 

Nas concordatas, o credito tern seu vencimento normal e, em caso de nao 

pagamento, cabe a~o de busca e apreensao do bern para ressarcir o valor do 

credito. Na falencia, o bern alienado nao fara parte da massa falida. Como ele e 

propriedade do credor, esta podera pedir sua restitui<;ao e assim ressarcir-se do 

credito. Apesar do processo de busca e apreensao se urn processo rapido, a venda 

do bern s6 ocorrera ap6s proferida a senten<;a judicial. 

0 risco fica entao no valor financeiro possfvel de ser obtido pela venda. Mais 

uma vez, e importante que se avalie o bern provavel valor na data de vencimento do 

contrato e nao na data da concessao do emprestimo. 

Outre risco e a demora na localiza~o do bern ou do fiel depositario. 
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d) Hipoteca 

Conforme SILVA (1988) sao passfveis de hipoteca, bens im6veis ou navios e 

avioes. Ela se faz atraves de escritura publica registrada em Cart6rio de Registro de 

lm6veis ou na Capitania dos Portos (navios) ou no Departamento de Aviagao Civil 

(avioes). Quando o bern pertencer a pessoa casada, e obrigat6ria a assinatura dos 

dois c6njuges, mesmo em regime de casamento com separagao de bens. 

3.2.1.4 Garantias Pessoais 

SILVA (1988) Esclarece, que as garantias pessoais sao constitufdas sobre a 

totalidade dos bens do garantidor que responde pelo cumprimento da dfvida do 

devedor. Desta forma, nenhum bern especffico do garantidor e separado e ele 

respondera apenas pelos bens que possui na data de vencimento ou de cobranga 

do debito. 

0 garantidor podera dispor livremente de seus bens e inclusive vende-los. Se 

a venda ou doagao for feita, ap6s contrair dfvida, a pessoas de seu relacionamento 

(parentes, amigos ou outros), a venda ou doac;ao podera ser anulada. Mas ha a 

necessidade de se provar a 'fraude contra credores', configurada pel a intengao do 

garantidor em esvaziar o seu patrim6nio, ficando sem bens para responder pelo 

debito. Esta anulagao e feita judicialmente. 

As garantias pessoais sao: aval e fianc;a. 
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a) Aval 

SILVA (1988) ensina que o aval e uma garantia pessoal de pagamento de 

uma dfvida. 0 aval s6 pode ser dado sobre titulo cambiario (nota promiss6ria, tetra 

de cambio, duplicata e outros), sendo nulo quando prestado apenas no contrato. 0 

aval e uma garantia aut6noma. 0 credor pode cobrar o valor do titulo do devedor ou 

do avalista, indistintamente, ou executar ambos ao mesmo tempo. No caso de 

pessoas casadas, assinatura de urn dos c6njuges compromete apenas a parte dos 

bens que lhe cabe. Se o aval for prestado por pessoa jurfdica, a garantia se sujeita 

aos efeitos da concordata e da falemcia. Se o aval for prestado por duas ou mais 

pessoas, cada uma delas responde pela totalidade do titulo avalizado. 

0 avalista garante o titulo com a totalidade dos bens que lhe pertencem. No 

entanto ele pode dispor livremente destes bens, vendendo-os ou doando-os. Apenas 

os bern existentes na data do vencimento ou da cobran9a do titulo servirao de 

garantia efetiva. No caso do avalista nao possuir bens, o credor nao podera pedir ao 

devedor que substitua o avalista. 

Se o aval for prestado por s6cio ou diretor de empresa concordataria eles 

poderao ser executados concomitantemente a habilitayao do credito na concordata. 

Os riscos que envolvem o aval sao valores muito superiores ao de seus bens, os 

bens poderao ser vendidos ou doados durante o perfodo do aval. Dado por pessoa 

jurfdica, o aval, sujeita-se a concordata ou falencia, o objeto nao pode ser 

penhorado, como resultado de ayao de penhora dos bens do avalista, a casa onde 

ele mora ou seus instrumentos de trabalho. 
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b) Fianc;a 

Ainda de acordo com SILVA (1988), a fianc;a e uma obrigayao escrita, feita 

em contrato, que garante o pagamento de uma dfvida do devedor ou garante a 

indenizayao ou multa pelo nao cumprimento de uma obriga9ao de fazer ou nao fazer 

o alianc;ado. 

0 fiador s6 responde pela obrigayao ap6s o devedor ter sido acionado e nao 

efetuar o pagamento. A isto se da o nome de beneffcio de ordem. Ele s6 pode ser 

executado antes do devedor , se assim estiver estabelecido no contrato. Por outro 

lado, no caso de insolvencia ou falta de bens do fiador, o credor podera pedir sua 

substitui9ao. 

Os riscos que envolvem a fianc;a sao identicas aos do aval, porem, com a 

vantagem de que se pode pedir substituiyao do fiador. 

3.2.1.5 Riscos Externos a Empresa 

SILVA (1988) e a APOSTILA BANCARIA (1997) esclarecem que os riscos 

externos, representados por condi9oes, abrangem as forc;as que atuam no mercado. 

Eles compreendem as polfticas de governo, a ayao dos concorrentes, as decisoes 

dos fornecedores e o comportamento dos clientes e consumidores. 
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Estas ac;oes podem atuar de forma positiva, quando beneficiam a empresa, 

ou de forma negativa, quando representam maiores custos/despesas outras 

dificuldades e desvantagens. 

E perfeitamente possfvel conhecer e entender os efeitos das politicas de 

governo sabre a economia. Porem e extremamente diffcil mensurar e quantificar com 

exatidao os efeitos sabre cada uma das empresas clientes. Cada uma podera ser 

afetada de forma diferente. 0 mesmo acontece com a atua<;ao de concorrentes, com 

o comportamento dos consumidores ou ate com a a<;ao dos fornecedores. Em 

alguns setores e para muitas empresas pequenas estes riscos sao extremamente 

diffceis de serem avaliados. 

Tais condic;oes nao sao gerenciadas diretamente pela administra<;ao da 

empresa. Porem, ela devers estar atenta e informada para reagir e se adaptar a 

estas situac;Oes. Havendo riscos, a administrac;ao deve atuar para tentar elimina-los 

ou minimiza-los. Se houver beneflcios, deve ter flexibilidade para tirar o maximo 

proveito deles. 

Em muitas situac;Oes os efeitos sao indiretos e o que torna a mensura<;ao ou 

quantifica<;ao dos efeitos muito mais diffceis. A falta de estatfstica e dados confiaveis 
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nao permite sequer avaliar de forma generica ou grosseira tais efeitos. Muitos 

setores econ6micos sao bastante desconhecidos e nao possuem estatrsticas que 

possam definir corretamente a participac;Bo de mercado, publico alvo ou ate volumes 

de produc;Bo e potencial de mercado. Outras vezes os dados nao sao publicos ou 

divulgados. 

3.3 POLiTICAS MACROECONQMICAS 

3.3.1 Polftica de Governo 

De conformidade com SILVA (1988) os riscos ligados a ac;Bo do Governo, 

seja federal, estadual ou municipal sao: 

a) Polftica monetaria; 

b) Polftica de rendas; 

c) Polftica fiscal e tributaria; 

d) Polftica cambial; 

e) Polftica setorial e de incentives. 
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a) Politica Monetaria 

Sobre o assunto SILVA (1988) esclarece que a polftica monetaria envolve 

decisoes de controle e emissao de moeda, de controle de gastos publicos e de 

gerenciamento da divida publica. 

Empresas com vendas concentradas no Governo poderao ver reduzidas ou 

aumentadas suas vendas em fun98o de maior ou menor volume de gastos 

governamentais. Sao afetadas em seus recebimentos pelo controle do deficit ou pela 

emissao de moeda. Os efeitos indiretos se dao sobre fornecedores destas empresas 

a medida que podem criar mementos de recessao ou aumento de infla98o. 

b) Pol itica de Rendas 

Assim, conforme SILVA {1988}, a politica de rendas envolve decisoes sobre 

politica salarial, taxas de juros e alugueis. Os efeitos sao diversos e nada iguais 

sobre cada empresa. Polltica de salaries baixos reduzem os custos das empresas e 

do governo, mas estreita, o mercado consumidor, causando menores vendas. 

Politicas de juros altos aumentam as despesas financeiras das empresas tomadoras 

de credito, mas geram receitas financeiras para as empresas aplicadoras. Politicas 

de alugueis baixos reduzem custos de empresas que os alugam, mas inibem o setor 

de constru98o civil voltado para vendas a investidores que os compram para aluga

los a outros. Os efeitos indiretos fazem-se sentir sobre fornecedores da constru98o 

civil, como madeira, ferro, ceramica, telhas, tijolos e outros. 
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c) Polftica Fiscal e Tributaria 

Ainda, conforme SILVA (1988), polfticas fiscal e tributaria compreendem o 

sistema de impostos. Cada empresa tera diferentes condi¢es de repassar aos 

consumidores o custo de impostos mais altos. A carga tributaria repassa recursos 

privados para o setor publico e com isto, volumes menores de recursos ficam a 

disposi9ao de empresas e consumidores. 

d) Polftica cambial 

Tambem, de acordo com SILVA (1988}, polftica cambial e a defini98o da 

paridade entre o Real e a moeda de outros pafses. Tomando-se por exemplo o 

D61ar, moeda estrangeira mais utilizada no Brasil, sempre que houver urn aumento 

real do cambio em rela98o a infla98o, OS exportadores serao beneficiados, pois 

recebem mais Reais por D61ar exportado. Por outro lado, os importadores pagarao 

mais caro por suas encomendas, uma vez que terao de desembolsar mais Reais por 

D61ar de mercadoria importada. 

e) Polftica Setorial e de Incentives 

SILVA (1988) esclarece que quando criados, a polftica setorial e de incentivo 

beneficiam determinadas regioes ou as empresas do setor incentivado. Quando 

suspensos ou cancelados, trazem o efeito oposto. Dentre as polfticas existentes 

incluem-se incentives a exporta98o, a agricultura, ao nordeste, a Zona Franca de 
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Manaus. lncluem-se nesta categoria tambem situa9<)es de isen9oes de impostos ou 

de subsidies. 

3.3.2 Mercado 

Os riscos de mercado envolvem a relac;Bo da empresa com fornecedores, 

concorrentes ou clientes (SILVA, 1988). 

Os riscos de mercado existem e se tornam mais fortes quando a 

administra9ao da empresa nao esta atenta e acompanhando os fatores de riscos. A 

atuac;Bo da administrac;Bo cria flexibilidade de adapta9ao as mudan~s. evitando cair 

nas armadilhas e riscos do mercado. 

a) Concentrac;Bo 

Onde empresas que dependem, de urn unico cliente ou de urn unico 

fornecedor carregam riscos maiores. Esta dependencia sujeita a empresa a aceitar 

determinadas regras ou condi9oes que lhe podem ser desfavoraveis por falta de 

outra alternativa. 

b) Modismo ou Sazonalidade 

Empresas que ope ram no segmento de 'modismo', tais como a I buns de 

figurinhas, brinquedos ou jogos ligados a personagens infantis, discos e outros, 

devem ser analisadas com mais cuidado. Os resultados sao muitas vezes 

imprevisfveis e exigem muito investimento inicial. Se o modismo pega, os 
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lan<;amentos geram muitos recursos, embora a dura~o do sucesso e sempre curta 

e rapida. Se for urn fracasso, as perdas podem ser grandes. 

A sazonalidade e comum em diversos mercados (produtos agrfcolas, 

sorvetes, chocolates, atividades de lazer, cadernos e outros). Eta afeta a riqueza de 

cada regiao ou cidade de forma diferenciada. Empresas que atuam em tais 

segmentos devem conhecer bern os riscos e se adaptarem a eles para evitar perdas 

nao previsfveis. 

c) Habito de Consumidores 

A existencia de produtos substitutes com preyos menores podem provocar 

esta mudanya, podendo causar buscas e rapidas quedas nas vendas. 

Outras vezes, o ciclo de vida do produto se esgota determinando a mudanya 

nos habitos de consumo. Nestes casos a mudanya e mais lenta e pode ser previsfvel 

ao Iongo do tempo. 

A moda e urn dos exemplos de habitos de consumo. A moda e uma industria 

estabelecida e seus riscos sao conhecidos pelas empresas que nela atuam, tais 

como industrias de roupas e calyados. 

d) Concorrencia 

Tambem e urn risco, em alguns segmentos eta e fraca e as empresas 

conseguem atender a demanda de mercado sem muita disputa. Em outros, a disputa 

e mais acirrada. Sempre que houver tal situa~o. a avaliayao correta dos resultados 

e efeitos e fundamental para se evitar riscos indesejaveis. Em situayees extremas de 
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guerra por mais espayos levam vantagens as empresas que tiverem uma situa~o 

financeira mais compatfvel e por outre lado, as empresas que tern saude financeira 

debilitada, tern seus riscos aumentados. 

3.4 CRITERIOS 

Seguindo orientac;ao do MANUAL DA FEBRABANIBCB 13 (1997). Qualquer 

defini~o de uma politica de creditos passa pela defini~o do mercado de atua~o 

da lnstitui~o ou seja, e necessario definir os tipos de clientes que serao aceitos 

para operac;Oes de credito. Devera haver definic;oes quanto ao porte das pessoas 

ffsicas e juridicas, dos setores, ramos, sub-ramos da economia, bern como rela~o 

da situa~o economico-financeira dos clientes com, que se pretende trabalhar. 

Para cada tipo de segmenta~o exposta devem ser estabelecidos parametres 

especfficos para a formula~o da polftica de credito. 

3.4.1 Criterios de Aceita~o de Risco 

Toda opera~o ativa (emprestimos, financiamentos e repasses) se 

caracterizava pela assunc;ao de risco. 

Assumir riscos faz parte da atividade precipua da lnstitui~o, que e a 

intermedia~o financeira. 

A polftica de credito, dessa forma, deve apresentar parametres para 

aplicac;oes que produzam a lucratividade esperada pelos seus acionistas e 

mantenha a credibilidade da institui~o junto a comunidade. 
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Assim, nao deve a polftica de credito voltar-se ao risco excessive em nome do 

aumento de lucratividade, pois a assun9ao de tal risco deriva para o campo da 

'incerteza', que nao deve permear as opera¢es de credito. A polftica de credito 

deve, sim, apontar o grau de risco de cada perfil de clientes, ou seja, a lnstitui98o 

deve trabalhar dentro de urn 'risco calculado'. 

3.4.2 Criterios de Impedimenta 

Conforme o MANUAL DA FEBRABAN IBCB (1997), afora os impedimentos 

legais, a polftica de credito da institui9ao deve estabelecer parametres para 

caracterizar os impedimentos de operar, dentro dos criterios denominados de 'boa 

tecnica bancaria'. 

A institui98o pede e deve estabelecer restri¢es quando: 

• Nao possui complete entendimento sobre o modo de opera9ao de urn grupo 

de empresas ou setor especffico. 

• Urn determinado tipo de tomador, com caracteristicas comuns, apresentar 

freqOentes problemas de credito. 

• 0 tomador possui condi96es privilegiadas perante as leis ou opiniao publica, a 

ponte de lhe causar algum dane. 

3.4.3 Criterios de Analise Relativamente ao Porte do Cliente 

Conforme o MANUAL DA FEBRABAN IBCB 13 (1997) e exposto no item 2, 

em fun98o do porte do cliente pede haver parametres distintos. 
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Por exemplo, para as pequenas e medias empresas devemos ter como 

relevante, alem dos dados da empresa, os dados dos s6cios (patrimonio imobiliario, 

experiencia no ramo, etc.), pois seus demonstratives contabeis, via de regra, sao 

elaborados para efeitos fiscais. 

Por outre lade, uma grande empresa de capital aberto, exige, alem de analise 

dos demonstratives contabeis, a verifica98o do relat6rio da administragao, do 

relat6rio enviado a comissao de valores mobiliarios, etc. 

Gada case e urn case. Entretanto a polftica de credito de forma geral deve 

orientar para o processo da avaliagao do cliente forte. 

3.4.4 Tipos de Balangos 

Conforme FRANCO (1972) eo MANUAL DA FEBRABAN IBCB 13 (1997), a 

analise de balangos serve para formar opiniao sobre a situa98o financeira da 

empresa. Serve tambem para indicar as mudanyas e dar subsfdios e argumentos 

para conservar e discutir com a empresa. Serve tambem para confirmar ou 

desmentir informagoes financeiras. Em nenhuma visita ou conversa com o cliente e 

possfvel ter uma visao tao ampla. E importante entao que se saiba dela o maximo de 

informay()es uteis. Por outre lade, o balanyo s6 contem informay()es financeiras. Nao 

se pede tirar dela nenhuma outra informa98o alem destas. Qualquer dedugao que 

nao possa ser confirmada pelos dados financeiros e dedu98o passfvel de erro, 

Portanto, e precise cuidado nas afirmagoes e conclusoes que sao tiradas da analise 

finance ira. 
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• Conceitualizac;Bo- De acordo com FRANCO (1972), a palavra balanc;o reflete a 

ideia de equac;Bo, equilfbrio, igualdade. A exposic;Bo dos componentes 

patrimoniais recebe a denominac;Bo "balanc;o", porque e apresentada em forma 

equacional, mostrando o equilfbrio, a igualdade existente entre componentes 

positivos e negativos. 

• Legislac;Bo societaria- Tambem conforme FRANCO (1972), eo tipo utilizado por 

todas as empresas L TDA. E S.A. de capital fechado. E o tipo mais comum e o 

mais encontrado. Estas empresas apresentam seus balanc;os com valores 

nominais de cada perfodo do balanc;o. Assim, se o balanc;o da empresa e de 

dezembro de 1994, os saldos apresentados estarao em valores de R$ em 

dezembro de 1994. Se o balanc;o a apresentado for de dezembro de 1995. os 

saldos estarao apresentados com valores em R$ de dezembro de 1995. 

Sabendo disto, e facil concluir que os valores de 1995 carregam valores 

aproximadamente 20% maiores que os de 1994 em func;Bo da inflac;ao ocorrida 

durante o ano de 1995. lsto que dizer que diferenc;as em torno de 20% foram 

causadas mais em func;ao da inflac;Bo que por aumento ou reduc;Bo reais. 

Correc;Bo integral ou moedas constante (FRANCO, 1972), e a forma 

obrigat6ria para S.A. de capital aberto (empresas com ac;oes negociadas em bolsa 

de valores ou com debentures emitidas) esse tipo de Balanc;o e regulamentado pela 

CVM (comissao de Valores Mobiliarios). Estas empresas publicam seus Balanc;os 

atualizando todos os valores para a moeda da data do ultimo Balanc;o. Assim urn 

Balanc;o de dezembro de 1994, tera todos os valores incluindo os da demonstrac;Bo 

de resultados, atualizados para dezembro de 1995 em R$ como ela deve publicar 

!ado a !ado, o Balanc;o de 1994 e de 1995, tais valores podem representar diferenc;as 
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reais entre eles, uma vez que foi eliminada a infla98o. Qualquer varia98o entre os 

valores ja sera uma varia98o real. 

Nenhum tipo, conforme FRANCO ( 1972), as microempresas nao sao 

obrigadas a manter escritura98o contabil. Estao, portanto, desobrigadas de 

apresentar Balanc;os na forma de legislac;ao. Sao consideradas micro-empresas, as 

que faturam 96.000 UFIRs por ano, equivalente a R$ 79.555,00 em junho de 1996. 

As empresas com lucre presumido podem ou nao apresentar Balanyo. Case nao 

tenham Balanc;o sao obrigadas a fazer "fluxo de caixa" mensal, onde e registrado 

tambem o movimento bancario. As empresas com lucre presumido paga lmposto de 

Renda com taxas que variam de 2% a 8% sobre o valor total do faturamento, 

independentemente dos lucros ou prejuizos obtidos. Para ser tributada com base em 

lucre presumido a empresa deve ter feito esta op98o e ter no maximo, faturamento 

anual de 12.000.000 UFIRs por ano, equivalente a R$11.533.200,00 em novembro 

de 1998. As firmas individuais enquadram-se no conceito de micro-empresas ou 

lucre presumido de acordo com o valor de seu faturamento anual. Firma individual e 

uma empresa com urn unico s6cio e cujo nome e sempre igual ao nome do dono. As 

micro e pequenas empresas tern seus demonstratives contabeis efetuados por mera 

necessidade fiscal. Boa parte dos volumes neg6cios gerados nao e registrado nos 

livros fiscais e os recursos sao canalizados para os s6cios. Desta forma, os 

demonstratives financeiros representam apenas uma parcela do movimento do 

neg6cio como urn todo. A parte nao registrada sao recursos que ficam com os 

s6cios. Desta forma, a analise financeira destas empresas tern urn peso e 

importancia relativa. A orienta98o do Banco para a analise das solicita¢es de 

credito e de obter informac;oes e ponderar OS seguintes itens: 

rendimento mensal do proprietario/s6cios; 
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- tradi~o de opera~es com o bando; 

- data da funda~o da empresa; 

patrimonio imobiliario do proprietario/s6cios; 

- comportamento do setor de atua~o; 

- capacidade administrativa do proprietario; 

- faturamento mensal. 

Entretanto, apesar da importancia de uma analise completa, o fundamental e 

determinar a capacidade de pagamento da empresa. 
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4 ESTUDO DE CASO 

A analise da empresa foi realizada aplicando-se os conceitos apresentados 

nos capitulos anteriores. 

Trata-se de empresa idonea e bern conceituada, com 6timas referencias na 

pra98, fundada em 26 de margo de 1988, por tres industriais de Curitiba, logo ap6s 

terem ficado desempregados. Ate o presente nao ha nada que desabone a empresa. 

IND. ALIMENTICIAS MPT L TDA 

Valores em R$ mil 

BALANCO PATRIMINIAL EM 31 DE DEZEMBRO 

ATIVO 2002 AV% 2003 AV% 2004 AV% 

Caixa e Bancos 82 3 258 5 30 0 
Aplica~oes Financeiras 37 1 121 2 - -
Duplicatas a Receber 1.470 51 2.676 48 3.330 44 
Estoques 479 17 618 11 973 13 
Adiantamento a Fornecedores 51 2 89 2 66 1 

CIRCULANTE 2.119 73 3.762 67 4.399 58 
Emprestimo Compuls6rio 3 0 3 0 3 0 
Outros Creditos 1 0 2 0 6 0 
REALIZA VEL LONGO PRAZO 4 0 5 0 9 0 
lnvestimentos 5 0 5 0 5 0 
lmobilizado 765 26 1.833 33 3.236 42 

PERMANENTE 770 27 1.838 33 3.241 42 

TOTAL DO ATIVO 2.893 100 5.605 100 7.649 100 
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PASSIVO 2002 AV% 2003 AV% 2004 AV% 

Fornecedores 587 20 2.305 41 1.986 26 
Salarios/Encargos Sociais 892 31 580 10 771 10 
Emprestimos Curto Prazo 33 1 21 0 865 11 
Duplicatas Descontadas - - - - 450 6 
Provisoes Sociais!Tributarias 156 5 402 7 103 5 
Outras Nao Operacionais 20 1 499 9 54 1 

CIRCULANTE 1.688 58 3.807 68 4.229 55 
Emprestimo Longo Prazo 78 3 54 1 250 3 
Obrigacoes Tributarias 199 7 106 2 200 3 

EXIGiVEL LONGO PRAZO 277 10 160 3 450 6 
Capital Social 57 2 62 1 62 1 
Reserva de Lucros 4 0 - - - -
Lucros/Prejuizos Acumulados 867 30 1.576 28 2.908 38 

PATRIMONIO LIQUIDO 928 32 1.638 29 2.970 39 

TOTAL DO PASSIVO 2.893 100 5.605 100 7.649 100 
- - , , . 

Obs.: A Razao Soctal da empresa fot alterada, com vtstas a nao fenr o carater ettco e tnterfenr no 
sigilo bancario. 
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4. 1 DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS 

A seguir estao demonstrados os balanyos e o calculo dos Indices. 

IND. ALIMENTICIAS MPT L TDA 

Valores em R$ mil 

DEMONSTRA<;OES DE RESULTADOS 

2002 AV% 2003 AV% 2004 AV% 

VENDAS LIQUIDAS 11.943 100 20.330 100 29.124 100 
Custos Produtos Vendidos 9.134 76 14.887 73 20254 70 
LUCRO BRUTO 2.809 24 5443 27 8.870 30 
Despesas Operacionais 

Despesas de Vendas 1.484 12 2108 10 4.731 16 
Despesas Administrativas 799 7 1.892 9 1.029 4 
Despesas Financeiras 507 4 611 3 1.400 5 
(+) Receitas Financeiras 105 1 134 1 180 1 

LUCRO OPERACIONAL 124 1 966 5 1.890 6 
Receitas Nao Operacionais 2 0 1 0 8 0 
Corre~ao Monetaria -38 0 - - - -
Previsao lmposto de Renda -29 0 -245 -1 -565 -2 

LUCRO LIQUIDO 59 0 722 4 1.333 5 
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2002 2003 2004 
Boa Raz/Ruim Raz 

58% PC 

73% 10% ELP 67% 68% 58% 55% 

3% 

27% 32% Pl 33% 6% 

29% 42% 39% 

INDICES FINANCEIROS 2002 2003 2004 

Rentabilidade do PL % 6 44 45 
Rentabilidade do Ativo % 2 13 17 
Endividamento Total % 212 242 158 
Endividamento Curto Prazo% 182 232 142 
Endividamento Finane. Total % 12 5 38 
Endividamento Finane. CP % 4 1 29 
lmobiliza~ao do PL % 83 112 109 
Capital de Giro Proprio % 7 -5 -6 
Liquidez Corrente 1,26 0,99 1,04 
Liquidez Seca 0,97 0,83 0,81 
Liquidez Geral 1,08 0,95 0,94 

4.2 PARECER DE CREDITO 

Alem dos numeros apresentados anteriormente, torna-se fundamental o 

conhecimento da empresa e seu neg6cio. Atraves de visitas e contatos permanentes 

busca-se informac;oes subjetivas que subsidiem a analise. 
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• Mercado e Produtos da Empresa 

Mercado de alimentos em geral, opera no ramo de atacadista, fornecendo 

para pequenos, medios e grandes comerciantes. 

• Capacidade Gerencial, Experiencia, Estrutura, Caracteristicas 

A empresa nasceu forte na area de vendas. Os tres s6cios, habeis 

negociadores e com muitos contatos conseguiram uma grande alavancagem em 

suas vendas. Em 1996 houve a safda do s6cio mais conservador, com isso, notamos 

uma queda nas despesas administrativas. Ap6s o processo de reestrutura98o 

interna. 

• Estrategias de Neg6cios e lnvestimentos Atuais 

Manter-se forte nas vendas, aumentar sua base de clientes. Em 2003 e 2004 

investiu em maquinas novas. 

• Efeitos dos Lucros 

A empresa vern apresentando crescimento nas vendas (50% 2003/2004) e 

seu lucro lfquido aumentou muito mais (84% 2003/2004) mostrando eficiencia 

administrativa. 
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• Fontes de Recursos 

Face o autofinanciamento (aumento de capital proprio via reaplicagao dos 

Iueras) seu endividamento caiu. 

• Estrutura de Capital 

Sua estrutura de capital em 2004 foi razoavel, com menor financiamento de 

fornecedores e maior captagao junto a bancos, considerando que obteve descontos 

maiores, no momenta da compra a prazo em comparagao aos juros pagos 

(despesas financeiras baixas e queda no CMV). 

• Liquidez 

Sua liquidez e boa, com pequena dependencia dos estoques (produtos 

acabados) e indice de inadimplencia em sua carteira proximo a 0%. 

• Pontos Fortes que Justificam o Credito 

- Crescimento significativo nas vendas; 

- Crescimento significativo nos Iueras; 

- Boa administragao/boas perspectivas; 

- Empresa sem restri¢es cadastrais e sem pendencias. 
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• Pontos de Riscos que Devem ser Acompanhados 

- Seu investimento em maquinaria, retorno Iento; 

- lnadimplemcia; 

4.3 PARECER GERAL 

Conforme o Parecer de Credito anterior, a empresa mostra que tern 

capacidade para obter cn3dito junto aos bancos para futures emprestimos. 

• A produyao maxima em 2002 e como plano real (aumento do poder aquisitivo 

da popula~ao = aumento nas vendas significativas). 

• Em 2002 a estrutura da empresa era boa mas o lucre era baixo (pouco risco, 

baixo retorno). 

• Em 2003 as vendas dobraram (demanda), a empresa investiu em maquinario 

e ja obteve urn retorno de 4% de suas vendas (baixo, pois investimento em 

imobilizado o retorno e Iento). 

• Em 2004 as vendas aumentaram em 50% e seu lucre praticamente dobrou 

(mercado continua aquecido). Manteve a politica de investimento em 

imobilizado, tendo como origem o proprio lucre (auto financiamento). Sua 

estrutura de capital em 2004 foi razoavel e com menor financiamento de 

fornecedores e maier captayao junto a bancos. A polftica esta saudavel uma 

vez que seu endividamento total caiu, sua rentabilidade se manteve alta (PL). 

Melhor pre~ com pagamento a vista e menor desconto com fornecedores 

maier que juros cobrados nas opera¢es bancarias de curta prazo. 
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• Sua liquidez e boa com pequena dependencia dos estoques (produtos 

acabados}. 

• Grau de inadimplencia em 20%, contudo pagamento em 30 dias. Carteira de 

clientes pulverizados/fornecedores. 
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CONCLUSAO 

A Analise dos Indices Financeiros relativos a concessao de credito e riscos 

demonstrou os cuidados que o agente financeiro deve ter ao conceder o credito. 

Os Bancos como intermediarios financeiros, captam recursos de agentes com 

superavit de caixa e os repassam a agentes com deficit de caixa ou com 

necessidades de expandir suas atividades. Para tanto, sao analisados os riscos 

inerentes a urn emprestimo e as garantias que o cliente pode oferecer para diminuir 

estes riscos. Sao utilizados criterios para a analise da situa98o economica/financeira 

da empresa tomadora do emprestimo, atraves de relat6rios contabeis. 

Seguindo urn exemplo pratico, uma empresa com nome fictfcio, foi analisada 

baseando-se nos conceitos apresentados, chegando a conclusao de que se trata de 

uma empresa capacitada para obter credito junto aos Bancos para futuros 

emprestimos. 
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