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RESUMO 

Na ultima decada houve urn significative aumento na demanda. Com este aumento 

se faz necessario que as empresas criem novas politicas de credito. A analise de 

credito e uma importante ferramenta para as empresas, pois auxilia na decisao . Urn 

credito mal concedido tera uma grave consequemcia: a inadimplemcia. Para tentar 

minimizar o risco do credito, as institui<;oes financeiras implementam diariamente 

novos modelos de credito em seus programas. Metodos capazes de gerar uma 

futura pontua<;ao ao cliente. 

Palavras-Chave: Analise de Credito, lnadimplemcia, Risco e Modelos de Credito. 
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INTRODUCAO 

Atualmente, nenhuma empresa pode manter, em seu quadro financeiro, 

um desequilibrio significative e exorbitante de inadimplentes, pois isso coloca 

seriamente em risco sua sobrevivencia no mercado. 0 empresario bem preparado 

para os neg6cios e atento as freqOentes mudan<;as do mercado financeiro deve ter 

consciencia de que a inadimplencia pode ser evitada, antes de efetuada a venda, 

atraves de a<;6es de carater preventive bastante simples. 0 bom sensa manda que 

no processo de concessao de credito ou de venda sejam considerados o valor da 

venda ou do credito, a quantidade media de clientes, os custos das pesquisas 

cadastrais, o perfil dos clientes, a rapidez do processo, a imagem da empresa e a 

quantidade de pessoal envolvido; enfim, todos os elementos essenciais, sem, 

contudo, criar um controle exagerado que possa causar serios obstaculos ao 

processo. Mesmo levando em conta os custos que envolvem, a preven<;ao acaba 

sendo um excelente caminho para evitar o problema da inadimplencia "cr6nica", pois 

os recursos imobilizados serao minimos se comparados ao enorme prejuizo que 

pode trazer um indice muito alto ocasionado por esse problema. 

Analisando o processo hist6rico, no que se refere aos aspectos 

econ6mico-financeiros da humanidade, sente-se que as pessoas sempre 

procuraram de alguma forma, adquirir creditos junto aos seus semelhantes. No 

decorrer do tempo, surgiram as institui<;6es e a busca do credito continuou como 

demonstra<;ao de que ninguem e totalmente auto-suficiente. As institui<;6es criadas 

pelo homem tambem passaram a necessitar de creditos. Tal que as pessoas fisicas 

e pessoas juridicas interdependem demonstrando suas fragilidades. 
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A partir do surgimento de um denominador comum para a troca e para o 

acumulo de riquezas: a moeda, uma serie de transformac;oes conduziu o homem a 

importantes estagios de desenvolvimento, ate chegar ao sistema monetario, que 

atualmente gerencia os recursos financeiros do mundo. A dependencia de recursos 

para empreender a produc;ao passou a ser comum entre aqueles que tinham 

condic;oes de iniciar um neg6cio. 

Surgiu o credito no sentido de emprestimo ou financiamento. Diante de 

uma variedade de modalidades, duas exigencias basicas se projetaram para 

caracterizarem as possibilidades de alguem ter credito, principalmente das 

instituic;oes financeiras. Neste ponto entra a analise de credito. As instituic;oes tem 

interesse em emprestar, financiar, cobrando taxas de juros, prestando servic;os. 

Apresentac;ao do Problema 

Os financiadores tem equipes constitufdas por analistas especializados 

para analisar detalhadamente os cadastros. Os criterios sao semelhantes, variando 

a partir da natureza da instituic;ao financeira e diferenciando na aplicac;ao, quando se 

trata de pessoa ffsica e pessoa juridica, bem como considerando aspectos como o 

montante e prazo solicitado. Tambem sao levados em conta a idoneidade do 

tomador, o que implica em conhecimento detalhado de particularidades a seu 

respeito. Considerando que quase sempre a demanda por creditos em uma 

economia e superior a sua oferta, implica dizer que nem todos os que desejam e/ou 

precisam de credito poderao obte-lo. Neste contexto, cabe aos concessores, 

selecionar dentre os proponentes a quem emprestar. Sera que ao selecionar os 

proponentes, os concessores estao tomando a decisao correta? 
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Hip6tese 

Segundo NASSIF (1999 p. 98), atualmente os analistas de cn§ditos sao 

pessoas especialistas em seus respectivos setores de analise. 0 novo mundo que 

vem pela frente exige profissionais com visao sistemica, capazes de identificar as 

grandes tendencias da economia, no ambito mundial e no ambito de sua regiao de 

atuagao. Em geral, as linhas de financiamento voltadas para os segmentos da 

pequena e micro empresa nao chegam na ponta por falta de organizagao local. 

J ustificativa 

A presente monografia justificou-se pela importancia que merece o 

assunto, que devera ser detalhado no decorrer da pesquisa. 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Demonstrar a evolugao do cn§dito na ultima decada e sua aplicabilidade, 

tomando como base quatro empresas de segmentos distintos. 

Objetivos Especificos 

• Definir Credito e sua aplicabilidade no mercado; 

• Demonstrar a evolugao hist6rica do Credito; 
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• Relatar as principais garantias oferecidas nas operar;oes de 

Cn3dito; 

• Descrever sobre o monitoramento e gerenciamento do Risco; 

• Fazer um detalhamento sobre os modelos de Rating; 

• Efetuar uma pesquisa de campo sobre a concessao de Cn3dito. 
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1. REVISAO DE UTERATURA 

1.1 Conceito de Credito 

Existe urn grande numero de definic;oes para o termo credito ou operac;ao 

de credito, contudo e importante conhecer seu sentido etimol6gico. A palavra credito 

vern do latim creditu, significando eu acredito ou confio. A confianc;a nao representa 

uma atividade unilateral, ocorrendo tanto por parte do vendedor que acredita na 

capacidade ou desejo do comprador em honrar os seus compromissos assumidos. 

Para SILVA (2000), esta confianc;a representa urn dos elementos 

necessaria, porem nao suficiente, para uma decisao de credito. Para ele, credito 

representa a entrega do bern presente mediante uma promessa de pagamento. 

Segundo SCHRICKEL (1995) "Credito e todo ato de vontade ou 

disposic;ao de alguem destacar ou ceder, temporariamente, parte de seu patrimonio 

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

integralmente, ap6s decorrido o tempo estipulado". 

Na 6tica de ASSAF NETO e SILVA (1997) definem credito como sendo 

uma troca de bens presentes por bens futuros. Assim, pode-se definir uma operac;ao 

de credito como aquela na qual se troca urn valor atual pela promessa de 

pagamento futuro. Quando acontece uma concessao de recursos, a instituic;ao 

financeira passa a possuir o chamado Risco de Credito. 

Conforme JORION (1997), este risco pode ser definido como sendo a 

possibilidade da contraparte nao cumprir as obrigac;oes monetarias contratuais 

relativas as transac;oes financeiras. Esse nao cumprimento das obrigac;oes 

contratuais e chamado de inadimplemcia. 
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Estas definic;oes nao sao seguidas em toda sua amplitude pelas 

instituic;oes financeiras, uma vez que estas entidades atuam no mercado financeiro 

como agentes intermediadores de riqueza, podendo utilizar recursos captados no 

mercado para conceder credito. 

Na visao de PEREIRA (1998), a hist6ria do credito demonstra que sua 

evoluc;ao acompanhou o proprio desenvolvimento econ6mico da sociedade 

procurando desenvolver instrumentos necessaries para a satisfac;ao das 

necessidades e anseios da humanidade. Alem disto, o credito usado 

adequadamente, tanto por governos, quanta por empresas, como forma de gestao 

do consumo, continua a mostrar vigor notavel, grac;as ao papel importante que 

desempenha no cotidiano da humanidade como instrumento provocador e facilitador 

das transac;oes de bens e servic;os. 

Contudo, se nao existirem metodologias eficazes de previsao da 

inadimplencia esperada e controles no processo de concessao de limites, as 

mesmas operac;oes de credito podem levar a economia a um processo de 

desaquecimento em decorrencia de retrac;oes das fontes financiadoras. Assim, um 

melhor entendimento e aperfeic;oamento do processo de gestao de credito devem 

levar a uma expansao dos niveis de credito concedido em decorrencia do maior grau 

de certeza das instituic;oes quanta as perdas nos financiamentos. 

1.1.1 Evoluc;ao hist6rica do Credito 

PEREIRA (1998) relata: "o conceito demasiado estreito, rigido e ate 

pecaminoso que os povos antigos tinham das operac;oes de credito tornava 

impossivel o desenvolvimento regular das instituic;oes de credito". Ele observa que 
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sua origem pode ser associada a antiga Assfria, Fenfcia e Egito, onde foram 

descobertas diversas classes de instrumentos de cn§dito. Todavia, as operac;oes de 

credito, em seu verdadeiro carater, foram encontradas na Grecia e em Roma. 

As instituic;oes bancarias surgiram inicialmente em Roma a partir dos 

cambistas que se aproveitavam da diversidade de moedas existentes na epoca para 

realizar trocas entre elas, obtendo sempre pequenas vantagens nessas transac;oes. 

Os cambistas normalmente ficavam em pequenos bancos nos lugares de 

movimento, tais como igrejas, estabelecimentos publicos, prac;as, etc., daf 

receberam o nome de banqueiros. Posteriormente essas atividades foram 

expandidas pela possibilidade de recebimento de depositos em dinheiro e a oferta 

de emprestimos com recursos pr6prios mediante a cobranc;a de um acrescimo no 

valor futuro. 

Sob a perspectiva de CAOUETTE, ALTMAN e NARAYANAN (1998), os 

primeiros banqueiros na Europa Medieval frequentemente cobravam dos clientes 

pequenas tarifas em func;ao dos custos associados a guarda de seus recursos. 

Contudo, nao demorou muito para que eles percebessem que, emprestando esses 

recursos a outros, poderiam fazer dessa atividade um neg6cio rentavel. Assim, com 

o objetivo de atrair novos depositantes comec;aram a pagar um remunerac;ao pelo 

aluguel dos recursos, que e hoje e conhecida como taxa de juros. Os bancos 

pagavam taxas aos seus depositantes e cobravam taxas maiores dos tomadores de 

emprestimos, ficando com a diferenc;a (spread). 

Segundo PEREIRA (1998), durante a !dade Media a doutrina crista nao 

incentivou as operac;oes de credito por considerar que os juros sobre os 

emprestimos eram proibidos, contudo, e importante destacar a distinc;ao entre juros 

e usura. Para a igreja a proibic;ao era contra a usura, na qual e cobrado mais do que 
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foi dado. Como a palavra latina usura significa uso de qualquer coisa, a usura 

representava o valor pago pela utilizac;ao dos recursos emprestados. Ja o verba 

latim intereo, que tem forma substantiva interisse e desenvolveu na forma moderna 

interesse (interest, em ingles representa juros), significa estar perdido. Assim, a 

palavra interisse Ouro) pode ser considerada como compensac;ao, devida ao credor, 

pela perda da utilizac;ao do bem que ocorre quando se emprestam os recursos. 

Apesar da igreja manter sempre posic;ao contraria a cobranc;a de juros em 

emprestimos no infcio do processo de expansao maritima a restric;ao foi reduzida, 

pois os detentores de capital desejavam participar do resultado dos 

empreendimentos financiados. Com a evoluc;ao da sociedade de consumo essa 

restric;ao foi perdendo forc;a sendo inclusive aceito pela igreja, em determinadas 

situac;oes, as operac;oes de credito. 

Na esteira do crescimento dos creditos bancarios comec;ou a surgir o 

chamado credito comercial, que era negociado entre empresas. lnicialmente as 

operac;oes tinham como principal func;ao a ajuda mutua ente comerciantes de forma 

a suprir falta momentaneas de mercadorias. Contudo, essas operac;oes foram, 

pouco a pouco, e tornando mercantis, ou seja, com objetivo de obtenc;ao de Iuera. 

Alem disto, serviam para contornar a restric;ao de igreja com relac;ao aos juros de 

emprestimos, pois o valor da mercadoria de uma venda financiada era maior do que 

o valor da venda a vista. 

No infcio do crescimento do credito comercial, as operac;oes de vendas 

financiadas eram concedidas principalmente aos comerciantes localizados na 

mesma regiao. Todavia, a necessidade de expansao comercial para outras 

localidades fez com que os comerciantes comec;assem a oferecer financiamentos 

aos compradores das suas mercadorias. Para evitar os riscos e custos do transporte 
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dos recursos a ser recebido pela venda a prazo entre localidades surgiu a chamada 

Letra Cambial, que representava um titulo de reconhecimento de divida pelo 

comprador das mercadorias. Outra vantagem das letras cambiais e a possibilidade 

de recebimento antecipado, por parte do credor, dos seus recursos da venda desses 

titulos. 

PEREIRA (1998), observou que, as operac;oes de credito comercial nao se 

restringem apenas as transac;oes entre empresas, havendo tambem o chamado 

credito ao consumidor. Apesar de nao se conhecerem dados precisos sabre o inicio 

e o seu desenvolvimento, esse tipo de operac;ao sempre existiu como forma de 

facilitar a efetivac;ao da venda de mercadorias. No seu entender, o crescimento 

dessa modalidade de operac;ao de credito alcanc;ou o seu apogeu nos Estados 

Unidos da America, nao apenas pelos prazos oferecidos, mas tambem pela 

multiplicidade de tipos de operac;oes que existiam. A existencia dessa flexibilidade 

representa uma das ferramentas vitais para realizac;ao de neg6cios nos Estados 

Unidos, pois ajudam a evitar o perigoso habito que pode existir entre produc;ao e 

consume, fazendo com que a economia trabalhe em um elevado nivel de eficacia. 

1.1.2 Cinco C's do Credito 

Para SCHERR (1989), o modele mais tradicional de organizac;ao de 

informac;oes sabre a possibilidade de pagamento de um cliente e caracterizado 

pelas suas cinco dimensoes sendo conhecidas como "5 C's do credito": 1 

• Carater - Representado pelo hist6rico de pagamento dos compromissos 

financeiros e contratuais. Para SILVA (1998), o carater esta associado com a 

1 Muitos autores entes eles SILVA (2000), considera a existencia de um sex to C que corresponderia ao 
conglomerado ou grupo econ6mico ao qual a empresa pertence. 
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inten9ao do cliente de pagar a divida, ou seja, e o conjunto de qualidades do 

devedor face aos seus habitos de pagamento. Faz parte desse conjunto 

pontualidade nos compromissos anteriores, a tradi9ao de pagamentos e as 

restri96es existentes sobre o seu nome. No caso de empresas, o carater a ser 

analisado e a dos proprietaries, dirigentes e procuradores, enfim, daqueles 

que exercem a gestae da empresa. Nesse aspecto, e importante saber quem 

de fato controla a empresa e responde pelos atos por ela praticados; 

• Capacidade - Representada pelo potencial financeiro para honrar os 

compromissos. Normalmente, sao analisados dados relatives a renda e 

aplica96es financeiras para as pessoas ffsicas e indices de liquidez ou 

endividamento para as pessoas juridicas. A capacidade refere-se aos fatores 

internes, tais como: habilidade; competencia empresarial do individuo ou do 

grupo de individuos; potencial de produyao, administra9ao e comercializavao 

da empresa; 

• Capital - Representado pela solidez patrimonial ou saude econ6mico

financeira do devedor. Sao avaliados patrim6nio pessoal, nas pessoas fisicas 

e balan9o patrimonial, no caso de pessoas juridicas. No balan9o, 

normalmente e observado o indice de endividamento ou liquidez. Contudo, e 

importante ressaltar que esses indices representam informa96es passadas; 

• Colateral - Representado pelas garantias adicionais oferecidas pelo devedor 

para atendimento de demandas de bancos. Devem ser aplicados nos 

colaterais os mesmos procedimentos de avalia9ao de credito utilizada no 

solicitante. Em geral, as garantias ultrapassam o proprio valor da divida para 

proteger os credores contra problemas associado a liquidez dos ativos 

garantidores; 
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• Condi~ao - Representada pelos fatores econ6micos vigentes e as 

caracteristicas dos individuos que podem aumentar ou diminuir a capacidade 

de pagamento do devedor. Para as pessoas juridicas esses fatores estao 

normalmente associados as politicas governamentais, conjunturas nacionais, 

internacionais, concorrencias, etc. Apesar dos fatores nao serem controlados 

pelos devedores, eles afetam de maneira importante a capacidade de honrar 

os compromissos. 

SCHERR (1989), cita as tres desvantagens do ponte de vista de avaliac;ao 

para a instituic;ao financeira: 

1. Nao apresenta consistencia temporal nas decisoes de concessao. lsto 

ocorre porque a decisao depende da opiniao subjetiva de diferentes 

analistas que atribuem diferentes peso para cada dimensao. Quando 

isto ocorre, o resultado tende a ser diferente; 

2. Necessita que os analistas possuam experiencias anteriores para que 

possa ter bons resultados. Como esse e um processo que utiliza 

criterios subjetivos de informac;oes, e necessaria que os avaliadores ja 

tenham vivido cases semelhantes para que possam ter um parametro 

de comparac;ao; 

3. Nao esta alinhado diretamente ao objetivo estrategico da empresa. 

Este metodo nao considera perdas geradas pela recusa de bons 

clientes, o que reduz a margem de lucre das operac;oes, ou seja, nao 

atende o objetivo de maximizar a riqueza do proprietario. 
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2. ANALISE DE RISCO DE CREDITO 

"0 principal objetivo da analise de credito numa instituic;ao financeira 

(como para qualquer emprestador) e o de identificar os riscos nas situac;oes de 

emprestimo, evidenciar conclusoes quanto a capacidade de repagamento do 

tomador e fazer recomendac;oes relativas a melhor estruturac;ao e tipo de 

emprestimo a conceder, a luz das necessidades financeiras do solicitante e dos 

riscos identificados na operac;ao". (Schrickel, 1999, p.23/24). 

Na pratica do credito, geralmente e feito um primeiro contato junto ao 

gerente do banco ou no caso de empresas e principalmente de empresas em 

ascensao o gerente do banco na visita faz o contato com o empresario. Na visita o 

gerente de credito, ou de neg6cios, ou de relacionamento, ou de mercado, ou ainda 

gerente de contatos do banco (a nomenclatura pode variar de banco para banco), 

faz uma analise previa do pretense tomador em um "bate-papo" (que ate pode 

parecer ao empresario, informal), a observac;ao do funcionamento da empresa, da 

identificac;ao de seus produtos, bem como sua aceitac;ao e participac;ao no mercado. 

S6 a partir dessa avaliac;ao previa do tomador e de seu neg6cio considerar-se-a 

hip6tese de conceder credito. Esse gerente foi orientado pelo banco a assim 

proceder. Os gerentes sao treinados para selecionar tomadores de credito; afinal, a 

procura por dinheiro tem sido muito maier que a oferta. Por sua vez o gerente ao 

representar o banco nesse processo esta revestido dos poderes e responsabilidades 

inerentes ao cargo. Normal mente quando se trata .. de pessoas fisicas ou 

microempresas onde o volume de capital aplicado pelo banco e pequeno (em 

relac;ao as pessoas juridicas de maier porte) e as informac;oes necessarias a 

concessao sao facilmente comprovaveis pelo tomador ou observaveis pelo gerente, 
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o credito e concedido sem que ocorra maiores disp€mdios de tempo e investigac;ao, 

sendo necessaria comprovac;ao de renda (formal ou informal) para pessoas fisicas e 

da receita, custo e despesas para pessoas juridicas, alem da pesquisa cadastral. 

Considerando urn volume maior de recursos solicitados, mais 

complexidade da empresa e suas variantes, o processo de analise e decisao de 

credito pode tornar-se urn tanto quanto complexo. "Os modernos metodos de lidar 

com o desconhecido comec;am pela medic;ao e pelas probabilidades. Os .numeros 

vern primeiro. Sem numeros, nao ha vantagens nem probabilidades; sem vantagens 

e probabilidades, o unico meio de lidar com o risco e apelar para os deuses e o 

destino. Sem numeros, o risco e uma questao de pura coragem. Quando corremos 

urn risco, apostamos em urn resultado que sera consequencia de uma decisao que 

tomamos, embora nao saibamos ao certo qual sera o resultado. A essencia da 

administrac;ao de risco esta em maximizar as areas onde temos certo controle sobre 

o resultado, enquanto minimizamos as areas onde nao temos absolutamente 

nenhum controle sobre o resultado e onde o vinculo entre o efeito e causa esta 

oculto de n6s" (Bernstein, 1997, p.23). 

Oaf a justificativa dos bancos montarem estrutura especializada em seu 

complexo organizacional para proceder de forma minuciosa e rigorosa a analise de 

risco de credito naquelas instituic;oes, com o fim de aumentar a seguranc;a nas 

operac;oes. 

( ... ) a Analise de Credito envolve a habilidade de fazer uma 
decisao de credito, dentro de urn cenario de incertezas e 
constantes mutac;oes e informac;oes incompletas. "Esta 
habilidade depende da capacidade de analisar logicamente 
situac;oes, nao raro, complexas e chegar a uma conclusao 
clara, pratica e factivel de ser implementada". (In Schrickel: 
1995 p.27). 
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Ao gerente cabe estabelecer relacionamento com o pretense tomador 

visando a realizac;ao de neg6cios e acompanhamento do credito efetuado e ao 

analista proceder uma minuciosa e rigorosa analise tecnica envolvendo diversos 

elementos relacionados a operac;ao pretendida emitindo ao final, uma opiniao 

registrada por escrito que e chamada de parecer. 

No caso da analise apresentar um risco maior que o admitido pelo 

Banco em sua politica de credito, o cliente e comunicado do diagn6stico pelo 

gerente e o credito nao e concedido. lsto nao quer dizer que aquele cliente nao 

possa operar com o banco; que dizer que naquele memento, em func;ao das 

informac;oes prestadas e/ou levantadas pelo banco para a analise, 0 credito aquela 

empresa apresenta risco acima do que a politica de credito do banco admite 

assumir. Pode ocorrer que, com a modificac;ao futura (decorrente do processo de 

gestae administrativa ou de fatores externos a empresa) de alguma ou algumas 

informac;oes a situac;ao se reverta. 

Na situac;ao da analise apresentar risco admitido pela politica de credito 

do banco, o processo de concessao de credito sera continuado. Ou seja, a analise 

ira indicar com base nas informac;oes prestadas e/ou levantadas pelo banco, o 

volume de recursos que a empresa podera tomar e quais as linhas de credito 

disponiveis sao as mais adequadas para aquela empresa. Com base nisso, o 

gerente devera verificar se o montante passive! de liberac;ao e a modalidade de 

credito atende a demanda do cliente e em caso de atender, inicia-se o processo de 

negociac;ao. E feita entao, a adequac;ao da demanda do cliente a linha de credito 

existente no banco, como por exemplo, se para desconto de duplicatas, 

financiamento de capital de giro, financiamento de bens de consume duraveis ... e 

definindo as condic;oes do neg6cio, como taxas de juros, prazos, carencia. 
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Atualmente, a analise de risco de credito baseia-se em tres nfveis de 

informagao (Nassif- Revista de Tecnologia de Credito. Agosto: 1999) 

• A Analise prospectiva - busca identificar a situagao do tomador por 

meio das demonstragoes contabeis. E um nfvel de analise que 

esbarra (como no passado), na falta de confiabilidade dos relat6rios 

contabeis e na periodicidade com que sao elaborados 

(semestralmente, anualmente). Afinal empresas e setores 

economicos podem se deteriorar com rapidez maier que a 

periodicidade das demonstragoes. Todavia, com as inovagoes 

tecnol6gicas, principalmente das comunicagoes e da informatica, 

espera-se que esses documentos possam ser elaborados em 

espago de tempo bem menor, minimizando pelo menos a questao 

da periodicidade de elaboragoes das demonstragoes contabeis; 

"Sempre que elaboramos uma analise economico-financeira 

tomamos como base os dados hist6ricos e procuramos obter dados 

da situagao atual a fim de projetarmos as perspectivas" (Avila Filho 

- IBCB:1992 p.104). Entretanto, por mais que estudamos e 

avaliamos esses relat6rios (ainda que espelhem no memento a 

realidade economico-financeiro da empresa) as perspectivas 

tragadas, terao sempre carater subjetivo, uma vez que o numero de 

variaveis que podem afetar a situagao futura da empresa sao 

incontaveis. Um bom exemplo: Um plano economico do governo. 

• A analise preventiva - por meio de sistemas de informagao de 

credito bancario. Na realidade, a centralizagao dos bancos de 

dados de todas as instituigoes financeiras no Banco Central do 
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Brasil e mesmo dos pr6prios Bancos. Acrescente-se a isso os 

novos meios de busca e checagem de informac;oes atraves da 

Internet. Estes meios sao utilizados para verificar a existencia de 

restric;oes cadastrais e inadimplencia do pretense tomador. E uma 

fase da analise de credito eficiente e organizada, mas apenas 

impede a ampliac;ao do prejuizo; 

• A analise dos ativos - de uma forma geral, a natureza dos ativos e a 

necessidade de se casar liquidez com valores estaveis sao de 

conhecimento dos envolvidos no processo de analise de risco de 

credito. Todavia na nova economia o sistema de informac;oes 

devera ser muito mais sofisticado. A analise devera ser feita em 

cima de indicadores setoriais. Para tanto, havera a necessidade de 

se identificar os novos setores da economia e definir indicadores 

setoriais. A partir dar, os clientes devem criar seus pr6prios 

indicadores gerenciais e contabeis, permitindo ao analista identificar 

as tendencias setoriais bem como situar cada empresa dentro dos 

indicadores do setor. 

2.1 Garantias 

A garantia e um contrato acess6rio que tem por objetivo resguardar o 

cumprimento de uma determinada obrigac;ao principal. Constitui-se em um dos "Cs" 

do credito -Colateral. Os autores sao unanimes em afirmar que credito algum deve 

ser concedido em func;ao do "C" colateral. Antes, as garantias sao necessarias para 
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utilizac;ao posterior pela instituic;ao financeira em caso de constatac;ao de que algum 

dos outros "Cs" se enfraqueceu (ap6s a analise de credito) no decorrer da operac;ao. 

"A area jurfdica da instituic;ao deve sempre assessorar na constituic;ao e 

formalizac;ao das garantias, para que na eventual necessidade de execuc;ao, estas 

nao tenham dificuldades geradas pela ma formalizac;ao. Entretanto, quanta a credito, 

o importante e emprestar e receber no prazo e condic;oes acordadas. Como a 

mercadoria de uma instituic;ao financeira e a moeda corrente, esta devera ser a 

mercadoria recebida em pagamento". (Avila Filho - IBCB: 1992 p. 103). 

Normalmente as garantias classificam-se em: Reais e Pessoais. 

2.1.1 Garantias Reais 

As garantias reais sao aquelas em que o(s) devedor (es) ou terceiro(s) 

vincula(m) um ou mais bem (ns) m6vel (is) ou im6vel (is), corp6reo(s) ou 

incorp6reo(s), ou ainda tftulos ou creditos, todos pertencentes ao respective 

patrim6nio, para garantir o pagamento de uma dfvida. Os bens vinculados ao 

cumprimento da obrigac;ao devem ser aqueles que podem ser alienados e que tem 

valor comercial. 0 produto da venda do objeto da garantia, quando for o caso, e que 

servira para resgatar a obrigac;ao liquida. 

A Lei 11.101/05 (que regula a recuperac;ao judicial, a extrajudicial e a 

falencia do empresario e da sociedade empresaria - tambem conhecida como Lei de 

Falencias) conferiu preferencia aos bens gravados de garantia real sabre os creditos 

fiscais. 

Por outro lado, o credor titular da posic;ao de proprietario fiduciario de 

bens m6veis ou im6veis (bens objetos de alienac;ao fiduciaria ou cessao fiduciaria), 
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bern como o titular da posigao de arrendador mercantil (bens objeto de 

arrendamento mercantil-leasing), nao se submetem aos efeitos da recuperagao 

judicial, pais prevalecerao os direitos de propriedade sabre a coisa e as condigoes 

contratuais, nao se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensao a que se 

refere o paragrafo 4 o do artigo 6° da mencionada Lei ( 180 dias contados do 

deferimento do processamento da recuperagao ), a vend a ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade 

empresarial. 

Essa lei preve, ainda, que na alienagao de bern objeto de garantia real, a 

supressao da garantia ou sua substituigao somente serao admitidas mediante a 

aprovagao expressa do credor titular da respectiva garantia. 

Em virtude da eficacia imediata das leis processuais, entende-se que os 

efeitos da nova Lei de Falencias tambem se aplicam aos contratos que tenham sido 

firmados anteriormente a sua vigencia. As principais garantias reais sao: 

• Hipoteca; 

• Alienagao Fiduciaria; 

• Penhor; 

• Cessao Fiduciaria. 

Hipoteca: 

E a vinculagao de um bern im6vel (casa, apartamento, predio, terreno 

etc.), embarcagao ou aeronave em garantia do cumprimento de uma obrigagao. 

Veja, abaixo, suas caracterfsticas: 
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• Na hipoteca nao ocorre a transmissao de propriedade do bern 

hipotecado ao credor; 

• Caso o bern pertenga a uma pessoa casada, a assinatura do 

c6njuge e obrigat6ria para a validade da hipoteca, salvo quando 

casada pelo regime da separagao absoluta. Embora a lei apresente 

tal observagao somente com relagao a pessoa casada, e 

recomendavel que o companheiro(a), decorrente de uniao estavel 

tambem assine a hipoteca. 

• 0 hipotecante pode dispor do bern hipotecado sem o previo 

consentimento do credor. Todavia este podera, em tal hip6tese, se 

previsto expressamente no contrato, considerar a divida vencida 

antecipadamente. 

• Pode haver mais de uma hipoteca constituida sobre urn mesmo 

bern, mas em graus sucessivos, sendo que o credor da hipoteca 

subseqOente nao podera executar o bern hipotecado antes do 

beneficiario da hipoteca anterior. 

• 0 C6digo Civil Brasileiro e a Lei no 8.009, de 29/3/90, disp5em que 

o im6vel residencial proprio do casal ou da entidade familiar (Bern 

da Familia) e impenhoravel e nao respondera por qualquer tipo de 

divida civil, comercial, fiscal, previdenciaria ou de outra natureza, 

contraida pelos c6njuges, pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietaries e nele residam, salvo nas hip6teses previstas nesta lei, 

como na que o referido im6vel seja oferecido como garantia real 

(hipoteca) pelo casal ou entidade familiar. 
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• S6 pode ser dada em hipoteca, im6vel do qual se tenha escritura 

definitiva, devidamente registrada no Oficial de Registro de lm6veis 

da situac;ao do im6vel. Assim, im6vel do qual s6 se possua 

compromisso de venda e compra, ou documento de cessao, 

mesmo registrados, nao pode ser objeto de garantia hipotecaria. 

• Qualquer tipo de im6vel pode ser dado em garantia hipotecaria, 

seja urbana ou rural, terrene com ou sem benfeitorias. 

A hipoteca e constitufda por meio de escritura publica, lavrada em 

qualquer Servic;o de Notas, que devera ser registrada no Servic;o de Registro de 

lm6veis no qual o bern oferecido em garantia encontra-se matriculado. Na hip6tese 

da hipoteca abranger mais de urn im6vel, o registro tera que ser efetivado em todos 

os Servic;os de Registro de lm6vel onde esteja registrado cada urn dos im6veis. 

Tratando-se de navies, a escritura publica de constituic;ao de hipoteca sera 

registrada junto ao Cart6rio Marftimo da Capitania dos Portos, onde a embarcac;ao 

estiver inscrita. 

No caso de aeronaves (avioes e helic6pteros), o registro deve ser feito na 

ANAC - Agencia Nacional de Aviac;ao Civil. 

Ha, ainda, a hipoteca constitufda atraves de cedulas, regidas por 

legislac;ao propria. Sao as cedulas hipotecarias representativas de credito rural, 

industrial, comercial a exportac;ao e bancario (Cedula de Credito Bancario- CCB). 

Existe tambem a hipoteca constitufda por meio de instrumento particular, 

quando derivada de contrato firmado no ambito do Sistema Financeiro da Habitac;ao. 

Nesses casas, pode-se celebrar a hipoteca sem a necessidade de utilizar-se de 

instrumento publico, pois a lei confere, nesses casas peculiares, forc;a de escritura 

publica ao contrato particular. 
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Aliena~ao Fiduciaria: 

A garantia consubstanciada na alienac;ao fiduciaria, especialmente a de 

bem im6vel, que e relativamente nova em nosso ordenamento jurfdico, oferece ao 

credor muito mais eficacia e celeridade na recuperac;ao do credito quando 

comparada com outros tipos de garantias. 

No caso de inadimplencia, o credor podera promover um simples 

procedimento de cobranc;a extrajudicial em face do devedor, e se o mesmo nao 

purgar a mora, ou seja, pagar a dfvida em atraso acrescido dos encargos legais 

exigidos, a propriedade, dantes resoluvel, consolida-se plena e extrajudicialmente 

em nome do credor. 

0 credor podera, ainda, requerer em jufzo a busca e apreensao do bem 

alienado e, em se tratando de bem m6vel, caso o mesmo nao seja encontrado, essa 

medida converte-se em ac;ao de deposito, hip6tese em que o devedor pode, 

inclusive, ser penalizado com a prisao civil. 

0 rito especial, aliado aos mecanismos processuais, faz com que a 

recuperac;ao de credito inadimplente se desenvolva mais rapidamente, pois, 

diversamente da hipoteca, a propriedade fiduciaria transforma o credor em 

proprietario fiduciario, assegurando-se-lhe, por esse motive, inclusive, o diretor de 

sequela (direito de perseguir o bem). 

A Alienac;ao Fiduciaria e a transmissao, ao credor, da propriedade 

resoluvel de um bem m6vel ou im6vel, para garantir-lhe o cumprimento de uma 

obrigac;ao, permanecendo o devedor com a posse direta do bem e respondendo, em 

caso de sua perda ou deteriorac;ao, pela reposic;ao do bem ou pagamento do seu 

valor correspondente. Podem ser objeto de alienac;ao fiduciaria os bens que o 
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devedor esteja adquirindo com o produto do financiamento, bern como aqueles que 

ja integram seu patrim6nio, sejam eles bens im6veis fungiveis ou infungiveis, bens 

im6veis ou a eles equiparados - ex: aeronave e embarca<;ao, alem dos bens 

consumiveis. E imprescindivel, para a constitui<;ao da aliena<;ao fiduciaria de bern 

m6vel, que o instrumento seja devidamente registrado no Servi<;o de Registro de 

Titulos e Documentos da sede do devedor. 

Tratando-se de veiculo automotor, devera ser o instrumento registrado 

junto ao 6rgao de transite competente, sendo o gravame verificado tambem junto ao 

respective certificado de propriedade. No caso de bern im6vel, a aliena<;ao fiduciaria 

devera ser registrada no Servi<;o de Registro de lm6veis onde se encontra 

matriculado o respective bern. Nao devem ser aceitos em aliena<;ao fiduciaria bens 

que, ao se incorporarem ao im6vel, perdem substancialmente seu valor, caso no 

futuro tenham que ser dele retirados (ex: Caldeira) nem os de dificil remo<;ao, salvo 

se ja tiverem sido incorporados ao bern maier sobre o qual recaira a constitui<;ao da 

garantia (ex: hipoteca de im6vel com a caldeira ja instalada). 

A aliena<;ao fiduciaria de bern im6vel autoriza a venda do bern sem que o 

credor tenha que se socorrer de processo judicial, sendo os atos realizados no 

Servi<;o de Registro de lm6veis. A lei que institui a aliena<;ao fiduciaria de bens 

im6veis e clara ao prever que, uma vez consolidada a propriedade fiduciaria em 

nome do credor, o mesmo, ainda que nao obtenha sucesso em aliena-la em publico 

leilao ou a aliene por valor inferior ao do debito, devera expedir termo de quita<;ao 

total da divida. Sendo assim, entendemos nao ser conveniente, em uma unica 

opera<;ao de credito, constituir-se a aliena<;ao fiduciaria de im6vel juntamente com 

outras garantias, pois, se por conta do inadimplemento do fiduciante, a propriedade 
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consolidar-se em nome do credor fiduciario, dar-se-a, por forc;a da lei, a quitac;ao 

total da divida em detrimento de todas as outras garantias. 

Portanto, quando uma operac;ao de credito for garantida por varias 

especies de garantia, como por exemplo, penhor de recebiveis e alienac;ao fiduciaria 

de im6veis, o correto sera firmar uma operac;ao separada garantida tao somente 

pela alienac;ao fiduciaria, ou entao, em sendo possivel, firmar num unico contrato a 

concessao de creditos separados, cada um deles individualmente garantidos, de 

modo a destacar o credito garantido pela alienac;ao fiduciaria de im6vel dos demais. 

Penhor: 

0 Penhor e uma das especies de garantia real incidente sobre bens 

m6veis e titulos de credito, e que pede ser contratado por instrumento particular ou 

atraves de cedula. No penhor, quando da impossibilidade do credor em permanecer 

com a posse do bem outorgado em garantia, nomeia-se um depositario, que pede 

ser o proprio devedor, se este for pessoa fisica, que assume o encargo de guardar o 

objeto ate que a obrigac;ao seja cumprida ou ate que ocorra a execuc;ao. Alguns 

tipos de Penhor: 

• Penhor Rural: Divide-se em agricola e pecuario. Podera ser 

representado por cedula rural pignoraticia, lavradas em instrumento 

publico ou particular, emitida pelo devedor a favor do credor, sendo 

que para sua integral validade devera ser registrada junto ao Servic;o 

de Registro de lm6veis da circunscric;ao em que estiverem situadas as 

coisas empenhadas. Podem ser objeto de penhor agricola: maquinas e 

instrumentos de agricultura, colheitas pendentes ou em via de 
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formac;ao, frutos acondicionados ou armazenados, lenha cortada e 

carvao vegetal e animais do servic;o ordinaria de estabelecimento 

agricola. Podem ser objeto de penhor pecuario: animais que integram 

a atividade pastoril, agricola ou de lacticinios. Vale lembrar, por fim, 

que o penhor agricola podera se dar por urn prazo maximo de tres 

anos e o pecuario por quatro anos, podendo ser prorrogados uma 

(mica vez ate o limite de igual tempo. Embora vencidos os prazos, 

permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens que a constituem. 

• Penhor Industrial e Mercantil: Essa garantia, que tambem podera 

ser representada por cedula de credito industrial ou comercial, 

constitui-se mediante instrumento publico ou particular, que devera 

ser igualmente levado para registro junto ao Servic;o de Registro de 

lm6veis da circunscric;ao onde estiverem situadas as coisas 

empenhadas. Podem ser objeto de Penhor Industrial e Mercantil: 

maquinas, aparelhos, materiais, instrumentos, instalados e em 

funcionamento, com os acess6rios ou sem eles, animais utilizados 

na industria, sal e bens destinados a explorac;ao das salinas, 

produtos de suinocultura, animais destinados a industrializac;ao de 

carnes e derivados, materias-primas e produtos industrializados. 

• Penhor de Direitos e Tftulos de Credito: Constitui-se mediante 

instrumento publico ou particular, devidamente registrado no 

Servic;o de Registro de Titulos e Documentos do domicilio do 

devedor. 0 penhor de direitos da-se quando 0 credito nao e 

representado por nenhum tftulo de credito especificadamente ou 

quando sua existencia decorre de urn contrato. Como nao existe o 
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titulo e nao se trata de bem corp6reo, o garantidor tem apenas um 

direito, que pode se constituir numa presta<;ao pecuniaria ou na 

entrega de coisa, e e esse direito que empenha ao credor. Podem 

ser objeto de penhor de direitos: aqueles decorrentes da realiza<;ao 

de qualquer neg6cio juridico, desde que suscetiveis de cessao e 

nao personalissimos, os direitos que o devedor detem em fun<;ao 

de um contrato ou outro documento, nao corporificado por um titulo 

de credito, aplica<;oes financeiras (exceto previdencia privada) etc. 

Devemos ficar atentos ao fato de que o penhor de direitos, para 

valer contra o devedor do direito empenhado, devera ser a este 

notificado. Podera o devedor ser considerado notificado se assinar 

o proprio instrumento de penhor dando-se por ciente. Ja o penhor 

de titulos de credito (antiga cau<;ao) recai sobre os pr6prios titulos 

de credito (nota promiss6ria, cheque, duplicata etc.). Constitui-se 

mediante o endosso pignoraticio (endossogarantia) lan<;ado no 

respective titulo. Se utilizado um instrumento publico ou particular 

para sua celebra<;ao, alem de obrigar a lan<;ar o endosso, deve-se 

levar o respective instrumento de contrato a registro no Servi<;o de 

Registro de Titulos e Documentos do domicilio do devedor. 

Cessao Fiduciaria: 

A Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios decorrentes de contratos de 

aliena<;ao de im6veis foi introduzida pela Lei 9.514/97 (artigo 17, II), permitindo que 
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as lncorporadoras conferissem em garantia os recebfveis (direitos credit6rios) 

resultantes de promessa de venda das unidades aut6nomas. 

A Cessao Fiduciaria de Direitos sobre coisas m6veis e titulos de credito 

(Lei 10.931, artigo 55) -ad mite uma modalidade de garantia real para os tftulos de 

credito, estes entendidos na melhor doutrina como sendo os titulos cambiais ou 

cambiariformes provides de forc;a executiva. Em se tratando de direitos credit6rios, a 

cessao fiduciaria constitui garantia melhor e mais eficaz do que o penhor, pois 

transfere a propriedade do credito ao credor e os creditos por ela garantidos nao 

estao sujeitos a nova lei de falemcias. 0 Credor deve sempre fazer registrar as 

garantias. 

Anteriormente, o registro de uma garantia se destinava a dar publicidade 

ao ato, que uma vez registrado passava a ter validade perante terceiros, porem, 

mesmo nao registrada, a garantia valia entre as partes contratantes. 

Hoje, em razao da nova legislac;ao em vigor, o registro da garantia 

constitui requisite de validade e eficacia, nao sendo recomendavel que se deixe 

qualquer garantia sem o competente registro, tanto junto aos Cart6rios de Titulos e 

Documentos e Servic;os de Registro de lm6veis, como 6rgaos de Transite (no caso 

de vefculos), pois "constitui-se a garantia, mediante o registro", ou seja, se nao 

houver o registro a garantia sequer sera constitufda e, logo, nao tera validade nem 

mesmo entre as partes. Em excec;ao a regra acima mencionada, quando o bern 

alienado for vefculo, basta o registro do gravame junto ao DETRAN, sendo 

desnecessario que se fac;a o registro no Cart6rio de Tftulos e Documentos. 
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2.1. 2 Garantias Pessoais ou Fidejuss6rias 

As Garantias Pessoais ou Fidejuss6rias sao aquelas que, embora sem 

vincular nenhum bern especifico como garantia para o pagamento da divida, 

obrigam terceiros, que passam a responder com o seu patrim6nio existente a epoca 

da cobranc;a da operac;ao (excec;ao feita ao bern de familia).Baseia-se no 

cumprimento da obrigac;ao pelo terceiro, caso o devedor assim nao o fac;a. As 

garantias pessoais podem ser de dois tipos: A val e Fianc;a. 

1. Aval: E a garantia pessoal prestada mediante assinatura em urn 

titulo de credito (nota promiss6ria, cheque, duplicata etc.)A 

assinatura do avalista no titulo de credito obriga-o a pagar o 

respective debito, nao liquidado pelo devedor principal. Em outras 

palavras, o avalista obriga-se a pagar o titulo em Iugar do avalizado 

caso este nao o fac;a. 0 aval deve ser conferido por meio de 

assinatura no anverso ou no verso do titulo. Nesse ultimo caso, 

deve-se indicar "por avai".Podera ser o aval "em preto", quando 

indicar o nome do avalizado, ou "em branco", quando nao trouxer 

esta indicac;ao. Nessa ultima hip6tese, tem-se como avalizado o 

devedor principal do titulo (no cheque e na nota promiss6ria o 

avalizado e o emitente ). Algumas caracteristicas importantes do 

aval: 

• 0 aval pode ser prestado por pessoa fisica ou juridica. Se 

prestado por pessoa casada, e necessaria a autorizac;ao do 

c6njuge, exceto mediante a comprovac;ao de casamento pelo 

regime da separac;ao absoluta de bens. A autorizac;ao deve 
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constar do proprio titulo ou em documento apartado. Se 

prestado por pessoa jurfdica, e necessaria verificar o contrato 

social ou estatuto para saber se nao ha impedimenta. 

• 0 avalista responde solidariamente pela obrigac;ao, podendo o 

credor cobrar diretamente o debito nao liquidado, mesmo sem 

antes ter cobrado o devedor principal, ou pode executar todos 

ao mesmo tempo. 

• 0 aval s6 tern validade se o avalista assinar o titulo de credito, 

ou seja, nao e valido em contratos. 

• 0 avalista responde pela dfvida do avalizado mesmo que a 

obrigac;ao assumida por este seja considerada nula ou invalida. 

A obrigac;ao do avalista, portanto, e aut6noma e independente. 

• 0 avalista nao tern direito ao beneffcio de ordem. 

• 0 aval, embora prescreva o C6digo Civil ao contrario, pode ser 

parcial, considerando o que prescreve a legislac;ao de cada 

titulo de credito. 

2. Fianc;a: A Fianc;a e a garantia pessoal pela qual urn terceiro 

assume, juntamente com o devedor, o compromisso do pagamento 

de uma obrigac;ao contratual. A fianc;a pode ser prestada em 

contrato ou em documento a parte (carta). Algumas de suas 

caracterfsticas: 

• A fianc;a e uma obrigac;ao acess6ria de uma principal, e existe em 

func;ao desta. Logo, se nula for a obrigac;ao principal, nula tambem 

sera a fianc;a, por ser esta acess6rio daquela. 
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• Se for prestada por pessoa fisica, e esta for casada, e obrigat6ria a 

assinatura do c6njuge, salvo se casada pelo regime da separac;ao 

absoluta de bens; 

• Se prestada por pessoa juridica, e necessaria verificar se nao ha 

impedimenta no estatuto ou contrato social da empresa; 

• A fianga pode ser total ou parcial; 

• 0 fiador tern o direito de beneficia de ordem, ou seja, somente 

podem ser executados seus bens ap6s a execugao dos bens do 

devedor. Tal beneficia admite renuncia, desde que expressa. 

Devedor Solidario: 

0 devedor solidario e aquele que, juntamente com o devedor, responde 

igual e integralmente com relagao ao pagamento da divida frente ao credor. Em 

outras palavras, ocorre a solidariedade quando em uma mesma obrigagao 

concorrem mais de urn credor (solidariedade ativa) ou mais de urn devedor 

(solidariedade passiva), cada urn como direito ou a obrigagao para receber ou pagar 

conforme o caso, a divida toda. Aplica-se o institute da solidariedade com maior 

precisao nas obrigagoes civis, normalmente decorrentes de contratos. Em situagoes 

excepcionais onde o devedor nao consegue convencer o c6njuge do avalista ou 

fiador a prestar garantia, pode o terceiro, nesse caso, comparecer como devedor 

solidario. 

Diante disso, a analise pode ser vista sob dois aspectos, os quais 

envolvem necessariamente todos os "Cs" do credito. 
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Analise Informal - apuragao de informagoes que nao constam dos 

demonstratives contabeis da empresa, objetivando uma visao da empresa em 

relagao ao seu comportamento e sua relagao com o meio ambiente. 

Analise formal - apuragao de informagoes formalizadas a respeito da 

empresa. 

Particularmente aquelas informagoes emitidas pelos sistemas de controle 

interne da entidade e de seus demonstratives contabeis. Vale ressaltar que para fins 

de analise de credito importa as informagoes de carater gerencial (real), uma vez 

que e sabido que parcela significativa das empresas mantem uma contabilidade pra 

atender a legislagao fiscal e uma outra para fins gerenciais. 

0 levantamento dessas informagoes visa fornecer subsidies para analise e 

posteriormente levantar situagoes e liquidez e solv€mcia da empresa. 

Liquidez - Capacidade que a empresa tern de liquidar suas exigibilidades 

em seus respectivos vencimentos. Conceito de enfoque financeiro; 

Solvencia - Capacidade da empresa liquidar suas exigibilidades, nao 

importando que seja no vencimento. E o caso de empresas que possuem bens com 

valor de mercado ate maior que o valor de suas exigibilidades, mas que naquele 

momenta nao dispoe de recurso financeiro para fazer frente a essas exigibilidades. 

Conceito de enfoque econ6mico. 

Essas informagoes sao basicas para o concessor em qualquer processo 

de concessao de credito. 0 que varia e a complexidade para se obter com 

seguranga essas informagoes, em virtude da propria complexidade da empresa e 

mesmo de dificuldades em se levantar tais informagoes. 

Todavia, o processo da analise de risco pode ser muito mais complexo a 

medida que aumenta a complexidade da empresa e o volume de recursos a ser 
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alocado.Como o credito pode abranger o credito pessoal para a pessoa fisica ate 

mesmo o financiamento de projetos de investimento complexos, a abordagem, ou 

melhor, a rede de contatos que se estabelece tende a ser proporcional. Neste ultimo 

caso, a empresa deve deixar bern claro o que pretende com o projeto, mostrar 

detalhes do projeto e apresentar argumentos de mercado e tecnicos suficientemente 

claro e realistas com visitas a obter exito em seu pleito. 

2.2 Fatores-chave de Risco 

risco sao: 

Algumas perguntas que podem ser elaboradas para obter os fatores de 

• Panorama tecnol6gico - Quais os produtos produzidos pela 

empresa? Quais os produtos a produzir definidos no projeto? 

Demandaram que tipo de tecnologia necessaria ou depende de 

outras empresas? 

• Grau de competitividade interna e externa - E competitiva? Como 

se situa no mercado quando compete com outras empresas? 

• Parcerias com empresas nacionais e estrangeiras - Tern parceiras 

internas ou externas que fornecem tecnologia para produzir seus 

produtos? Ou compra essa tecnologia? Quem fornece? 

• Estrutura de capital - Como esta composta a estrutura de capital da 

empresa? Quando pertence a acionistas e quando pertence a 

terceiros? 

• Participagao em coligadas - Qual o nivel de participagao em 

coligadas? Como tern sido a evolugao desses investimentos? 
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• Estruturas organizacionais - quantos niveis hierarquicos existem na 

empresa? Qual a agilidade para decisoes? Qual o grau de 

burocracia? 

• Cicio economico, financeiro e operacional - Delimitam o nivel de 

atividade da empresa. Sao coerentes entre si? Os numeros sao 

adequados para o setor? 

• Natureza da sociedade - como foi constituida? Qual a natureza 

juridica da sociedade? Os aspectos legais estao sendo 

obedecidos? 

• Hist6ria de adimplencia - A empresa paga bern? Paga no 

vencimento? Paga com atrasos? Qual o hist6rico disso? 

• Tamanho da empresa - Micro, pequena, media ou Grande 

empresa? A analise devera ser conduzida conforme o tamanho da 

empresa devido as caracteristicas operacionais ou juridicas propria 

para cada tipo de empresa. 

• Alavancagem operacional - Efeito desproporcional entre a forc;a 

efetuada uma ponta (nivel de produc;ao) e a forc;a obtida ou 

resultante na outra ponta (lucro ). 

• Alavancagem Financeira - Como a utilizac;ao de recursos de 

terceiros contribuem para melhoria do retorno do capital investido. A 

medic;ao da alavancagem pode ser analisada em func;ao da 

diferenc;a entra a taxa de captac;ao (pago ou a pagar) dos recursos 

e a taxa de aplicac;ao desses mesmos recursos (recebidos ou a 

receber). 
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• Outros fatores inerentes a empresa - Outras quest5es que podem 

afetar a situac;ao da empresa e que nao foram apontadas. 

2.3 Sinais de perigo dos creditos 

Qualquer politica de credito deve estar voltada para fatores que levem a 

mudanc;as, caso contrario, poderao ocorrer surpresas e prejufzos. A analise de 

credito nao se limita ao cliente e suas condic;oes, mas tambem as mudanc;as 

estruturais. 

Para ASSAF NETO (1997, p. 115), a mudanc;a na politica de credito de 

uma empresa traz inumeras implicac;oes para seu desenvolvimento. Sao afetados a 

imagem da empresa, a polftica de estocagem, a necessidade de financiamento, a 

relac;ao com a concorrencia, o fluxo de caixa, etc. lnteressa neste contexto 

considerar somente as conseqOencias financeiras diretas de tal mudanc;a. 

Tradicionalmente, para estudar alterac;ao da politica de credito usa-se 

comparar as receitas e os custos da situac;ao existente com os da situac;ao 

composta. Caso a lucratividade da alternativa que esta sendo considerada seja 

maior que a da situac;ao atual, aceita-se a alterac;ao da polftica de credito. Estas 

alterac;oes demandam conhecimentos relativos aos fatores diversos que implicam 

em perigo de credito. Entre estes destacam-se: 

a) Fatores externos: 

• acontecimentos diversos no setor; 

• relat6rios adversos a Bolsa de Valores; 

• informac;oes/rumores de mercado; 

• acontecimentos adversos no mercado internacional. 
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b) Fatores gerencias: 

• respostas evasivas para questoes referentes a performance recente ou 

projetada; 

• recusa a solicitac;oes de informac;oes internas, exemplo: relat6rio de 

auditoria, projec;oes, abertura de contas, etc. 

• uso de praticas contabeis incomuns e mudanc;as de principios contabeis 

utilizados; 

• mudanc;as de auditores; 

• atraso/demora na entrega de demonstrativos financeiro; 

• arrogancia no Iugar de coopera<;ao; 

• gastos excessivos e "mordomias"(principalmente para credores); 

• solicita<;ao de emprestimos pequenos comparativamente as linhas 

de riscos estabelecidos. 

c) Fatores financeiros: 

• deteriora<;ao dos Indices financeiros; 

• vencimentos de dfvidas a curta prazo descasados das realiza<;6es a 

curta prazo(capital de giro negativo) 

• incapacidade da empresa em zerar sus compromissos de curta 

prazo em determinado momenta; 

• evidencia de que outros bancos ou fontes de recursos financeiros 

estejam recusando credito ou concedendo-os em termos e 

condi<;6es mais rfgidas do que os nossos; 

• descumprimento/viola<;ao de clausulas contratuais(nossas e de 

outros); 
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• pedidos de extensao/prorrogagao nos prazos de vencimento das 

obrigagoes; 

• contas correntes devedoras; 

• significativa variagao entre a projegao e dados reais; 

• diminuigao das vendas e pedidos; 

• redugao dos padroes e credito para aumentar vendas; 

• venda de ativos. 
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3. MONITORAMENTO DO RISCO DE CREDITO 

Durante a segunda metade dos anos 90 tern ocorrido, cada vez mais 

uma revolugao na forma como instituig6es financeiras estao gerindo os riscos 

de credito atraves do desenvolvimento de modelos internes para mensurar os 

riscos. 

Para SAUNDERS (2000), existem pelo menos sete fatores que 

podem ter contribuido para o inicio da evolugao desses modelos internes de 

mensuragao do risco de credito: 

• Aumento estrutural do numero de falencias - Comparagoes entre o 

numeros de falencias ocorridas em periodos recessives recentes e 

passados apontam para elevagao do nivel geral de falencia. Este 

aumento tern como principal causa a competitividade global; 

• Desintermediagao financeira - A abertura cada vez maior do mercado 

de capitais tern reduzido a necessidade de captagao por parte de 

pequenas e medias as empresas com boa capacidade de pagamento, 0 

que tern levado instituig6es financeiras a expandir suas operag6es para 

OS clientes de pior qualidade de credito; 

• Margens mais competitivas - Mesmo com a deterioragao na qualidade 

de credito, as margens cobradas de clientes, principalmente no 

atacado, tern se tornado cada vez menores pela maior competitividade 

entre as instituigoes financeiras; 
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• Valores declinantes e volateis das garantias - A existencia de periodos 

recessivos nos paises desenvolvidos tern demonstrado que as 

garantias (im6vel ou ativo fisico) apresentam grande dificuldade de 

cobranga pela perda de valor ocorrida nessa epoca. 

• Crescimento dos derivativos extrabalango - A difusao dos instrumentos 

derivativos entre empresas nao financeiras, elevou o risco de credito 

desses clientes para as instituig6es financeiras que perderam o controle 

sobre as informag6es contidas nos balangos formais; 

• Tecnologias - 0 desenvolvimento dos recursos tecnol6gicos ocorridos 

nos ultimos anos barateou o custo para tratamento de grandes bases 

de informag6es e possibilitou implementar modelos estatisticos que s6 

eram discutidos em ambientes academicos; 

• Exigencias de capital baseado no risco BIS - Apesar da importancia dos 

seis itens anteriores, o principal incentivador a melhoria dos modelos de 

mensuragao de risco de credito foi a insatisfagao com a imposigao de 

capital definida no Acordo para Alocagao de Capital visando a cobertura 

dos riscos de credito. Por esse acordo quase todos os emprestimos 

privados estavam sujeitos a separagao de uma parcela fixa de capital 

de 8% independente da qualidade do tomador e da quantidade 

demandada. 

Para CROUHY, GALAY e MARK (2000) os modelos procuram 

estabelecer formas mais eficazes de mensuragao do risco de credito dos 

clientes, das operag6es ou das carteiras, em comparagao a regra de 
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alocagao de uma parcela fixa do valor das operagoes definida pelo Acordo 

para Alocagao de Capital visando a cobertura dos riscos de credito do BIS. 

0 grande beneficia da melhoria dos modelos internes de mensuragao do 

risco e a redugao do nivel de capital regulamentar exigido dessas 

instituigoes. Na elaboragao dos modelos foram utilizadas as estruturas 

conceituais similares as desenvolvidas para a mensuragao do risco de 

mercado, procurando-se estabelecer tecnicas matematicas que apurassem 

o valor da perda potencial associada a urn determinado intervale de tempo 

e a urn grau de significancia estatistica. 

Segundo SAUNDERS (2000) os principais modelos da atualidade 

sao: 

CreditMetrics - 0 modelo desenvolvido pelo Banco PJMorgan inc. esta 

baseado na abordagem de migragao na qualidade do credito concedido. 

KMV - 0 modelo desenvolvido pela KMV Corporation esta baseado na 

abordagem estrutural ou avaliagao de ativos com base na teoria de opgao. 

CreditRisk - 0 modelo desenvolvido pelo Credit Suisse Financial Products 

(CSFP) esta baseado na abordagem atuarial. 

CreditPortfolioView - 0 modelo desenvolvido pela Consultoria Mckinsey esta 

baseado no impacto de variaveis economicas na inadimplencia. 
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4. GERENCIAMENTO DE ANALISE DE CREDITO 

Considerando os riscos na analise de credito, seja nos 

estabelecimentos financeiros ou comercios, a pessoa que e encarregada de 

gerenciar este processo deve ter conhecimentos detalhados de todos os 

elementos passados, presentes e futuros, bern como uma visao estrutural 

local, estadual, nacional e internacional. Em um primeiro momenta interessa, 

os dados do cliente, porque ele continua sendo a pega chave do credito. 

Segundo MULLER (1997, p.71 ), de posse dos dados colhidos numa 

pesquisa previa e preciso trabalhar cuidadosamente todas as informagoes 

para se concluir sobre a viabilidade ou nao da concessao de credito. Mesmo 

aqueles clientes mais antigos que costumam comprar com certa frequencia, 

podem ter modificado sua finangas e seus interesses sem que tivessemos 

conhecimento. Exatamente por isso, a existencia de uma ficha cadastral 

constantemente atualizada, ou pelo menos a cada compra, sera um 

instrumento de grande importancia na hora da decisao de credito. 0 fator de 

risco e uma constante na area de vendas, mas a atengao a certos detalhes 

pode diminuir as chances de um futuro inadimplente. 

Embora o autor se preocupe em analisar questoes que envolvem o 

aspecto comercial, mais que no bancario, ha uma relagao entre ambos.Tanto 

para um caso como para o outro, as demonstragoes financeiras sao 

essenciais e devem vir de fontes seguras. Para GITMAN (1997 p. 28), e 

possivel que o banco da empresa que estuda a concessao de credito consiga 
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informa96es sobre a empresa solicitando, consultando o banco destas. 

Porem, o tipo de informa96es obtidas muito provavelmente sera vago, a 

menos que o solicitante auxilie a empresa a obte-los. Os bancos nao podem 

revelar informa96es especificas de seus correntistas sem o consentimento 

deles; geralmente e fornecida uma estimativa no saldo medio, informando-se, 

por exemplo, que a empresa mantE~m urn saldo medio de cinco digitos. 

0 gerente de analise de credito ou qualquer responsavel por esta 

area deve obter alguns pontos basicos para ter seguran9a ao aprovar urn 

pedido de emprestimo ou financiamento. Entre os pontos basicos para se ter 

a seguran9a destacam-se: 

• Analisar e responder: 

1. Os problemas sao temporaries? 

2. Quais SaO OS problemas? 

3. Que, como e quando o banco pode fazer para minimizar o risco? 

4. Corremos o risco de perda? 

5. Capital? 

6. Encargos? 

7. Custos operacionais anormais? 

8. Queremos continuar a operar com este nome? 

9. Por que? Para que? 

10. Em que termos e condi96es? 

11. Aumento de risco? 

12. Redu9ao do credito? 
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13. Terminar o relacionamento? 

• Analise de Viabilidade: 

Carater e capacidade do cliente para assegurar Iueras, liquidez e capital para 

sobreviver e crescer no setor e na economia em geral. 

1. 0 cliente reconhece que esta com urn problema? 

2. Explique. 

3. Mostre a sua competencia. 

4. Obtenha cooperagao. 

• Analise da posigao banco: 

1. Documentagao e garantias em ordem? Executavel? 

2. Existencia- checagem fisica e juridica? 

3. Adequagao - liquidez de acordo com o risco assumido? 

4. Advogados envolvidos? Avisados? 

• Analise dos outros credores: 

1. Quem sao eles? Quais os valores? 

2. Dividas subordinadas? Privilegiadas? 

3. Compromissos nao usados (disponibilidade)? 

4. Continuarao a fornecer creditos? 

5. Cadastro I inteligencia de mercado? 

A analise de credito, portanto, exige cuidados muito especiais que 

no caso das empresas envolvem aspectos detalhados como as 

demonstrag6es financeiras, ao lado de outros. 
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Para GITMAN (1997 p.34), as demonstragoes financeiras de 

duplicatas a pagar de urn solicitante de credito podem ser usadas para 

calcular seu "periodo media de pagamento". Esse valor pode ser comparado 

com as condigoes de credito concebidas atualmente a empresa. No caso de 

clientes que solicitam altos valores de credito ou linhas de credito, deve-se 

proceder a uma analise pormenorizada dos indices de liquidez, atividade, 

endividamento e rentabilidade, atraves de demonstrativos financeiros. 

Urn dos fatores basicos na decisao final de credito e o julgamento 

subjetivo que o analista financeiro faz da credibilidade de uma empresa. A 

experiencia permite-lhe perceber os aspectos nao quantitativos da 

qualidade das operagoes de uma empresa. 0 analista samara seus 

conhecimentos a cerca do carater da administragao da empresa - cliente as 

referencias dadas por outros fornecedores, aos padroes hist6ricos, 

pagamento da empresa e a quaisquer resultados quantitativos desenvolvidos 

a fim de determinar sua capacidade de credito. Entao, o analista tamara sua 

decisao final quanta a concessao do credito ao solicitante, e, possivelmente 

ao valor a ser concedido. Muitas vezes, essas decisoes nao sao tomadas por 

urn unico individuo, mas por urn comite de credito. 

Para qualquer tipo de analise com a finalidade de conceder credito, 

utiliza-se muito as informagoes bancarias, que nem sempre estao todas as 

disposigoes de analistas para a concessao de creditos. 

Neste sentido, MULLER (1997 p. 18) aponta que a informagao 

bancaria conseguida na instituigao onde a empresa mantem conta corrente 
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nem sempre e certa, mas eventualmente pode ser bastante util. Alguns 

gerentes nao tern disposigao nenhuma em informar qualquer coisa, alegando 

sigilo bancario, mas ha casos de boa vontade e cooperagao onde urn simples 

"sem restrigoes" ou "nenhum problema ate agora" sao conseguidos 

cordialmente e nao ferem nenhum principia. Para os grandes golpistas, a 

informagao bancaria normalmente e mais facil, pois a propria agencia nao tern 

interesse em maiores preocupagoes com aquelas empresas. De qualquer 

forma, nao e born depender unicamente desta fonte, pois OS dados SaO 

insuficientes. Por tudo que se observa, a analise de credito estende-se por urn 

leque indefinido e esta sempre sujeita a inovagoes. Na medida em que fatos 

novos vao surgindo e sendo incorporados aos metodos de analise atual, os 

responsaveis pelo trabalho de pedido de credito precisam atualizar-se, 

criando urn sistema de critica com conhecimento de causa. 

Trata-se de urn assunto de extrema importEmcia para a liquidez e 

seguranga de instituigoes financeiras e economicas de urn modo geral. Como 

afirma MULLER (1997 p. 43), quando falamos em analise de credito devemos 

fazer uma releitura daquela famosa frase: "quanto maior o risco, maior o 

retorno" transformando-a em: "quanto maior a seguranga, maior a 

probabilidade de receber" para se ter esta seguranga e que se faz a analise 

de credito. 
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5. MODELOS UTILIZADOS NAS OPERACOES DE CREDITO 

5.1 Rating 

No Brasil, a atribuic;ao de Rating pelos bancos, nas operac;oes de 

cn3dito, tornou-se obrigat6ria a partir da Resoluc;ao 2682/1999. Esta resoluc;ao 

determina que todas as operac;oes de credito deverao ser classificadas de 

acordo com o risco e define regras para a constituic;ao de previsao para 

devedores duvidosos- POD. 

Modele utilizado pela Organiza9ao Bradesco. 

Quem define e atribui Rating ao cliente e o departamento de credito 

quando da recepc;ao das propostas de credito para analise ( consultas ), com 

base nos seguintes itens: 

• ficha cadastral atualizada; 

• impedimentos e restric;oes; 

• balanc;o de no minima dois periodos; 

• i(\\ermac;oes gerenciais . 
. ~· 
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5.2 Credit Scoring 

Outro modelo utilizado na analise do credito e o chamado Credit 

Scoring. Segundo SAUNDERS (2000) este tipo de modelo pode ser 

encontrado em praticamente todas as formas de analises de credito, desde 

avaliag6es para concessao de credito direto ao consumidor ate emprestimos 

comerciais. 

Sua ideia basica e identificar, atraves de tecnicas estatfsticas, OS 

principais fatores que determinam a probabilidade de inadimplencia. Apesar 

do credit scoring ser urn processo matematico, ele nao elimina a possibilidade 

de se recusar urn born pagador ou de se aceitar urn mau pagador. 

lsto ocorre porque nenhum sistema de avaliagao consegue capturar 

todas as informag6es relevantes que sao necessarias para a precisa 

classificagao dos devedores nas categorias e, mesmo que algum sistema 

conseguisse, o seu custo tornaria esse processo de analise inviavel 

economicamente. 

BOGGESS (1980) apresenta na tabela a seguir o percentual de 

clientes classificados na categoria bons ou maus pagadores em alguns dos 

principais fatores utilizados para a avaliagao do credit scoring. 
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Tabela 2.- Cl:;tssifica~ao de Clientes 

Observa-se que nenhum fator sozinho define bans e maus 

pagadores porque, mesmo na casa propria, a chance do mau pagador e alta. 

Alem disso, o peso dos fatores se altera em fun<;ao da area de analise, 

mudan<;a na sociedade ou com o passar do tempo. Por si s6 os fatores nao 

esclarecem muito, mas em conjunto, sao ferramentas de apoio as decisoes 

eficientes. Assim o credit scoring estabelece regras de pontua<;ao (score) 

atraves de urn conjunto de combina<;oes de fatores. 

Com base no modelo, cada cliente e pontuado em fun<;ao da 

existencia ou nao desses fatores, que normalmente sao idade, tempo de 

residencia e trabalho, estado civil e numero de filhos para as pessoas fisicas e 

tempo de existencia, patrimonio e indices financeiros para as pessoas 

juridicas.Em alguns casas, o score pode ser interpretado como a 

probabilidade de inadimplencia em outros como uma base para uma 

informa<;ao de classifica<;ao (rating). A tabela 3 de BOGGSESS (1980), 

apresenta a rela<;ao dos fatores e pontos associados. 



57 

Tabela 3 - Rela~ao dos fatores e pontos associados 

A partir da agregac;ao dos scores, elabora-se a analise de ganhos e 

perdas em func;ao da rejeic;ao de clientes abaixo do ponto. No instante em que 

o banco tiver mais prejuizo do que ganho pela nao aceitac;ao de clientes 

potenciais obtem-se o score de corte. 

Apenas o credit scoring nao garante o sucesso da gestao de credito, 

devendo manter o continuo acompanhamento das posic;oes dos cientes. A 

principal vantagem do modelo e que decisoes sobre a concessao sao 

tomadas com base em procedimentos impessoais e padronizados gerando 

urn maior grau de confiabilidade. Alem disso, ele fundamenta-se em conceitos 

financeiros de ganho e perda com as operac;oes, considerando os custos 

associados a recusa de bons clientes ou a aceitac;ao de maus clientes. A 

Figura 1 apresenta urn resumo do processo de avaliac;ao. 
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Ap6s a defini9ao do processo de avalia9ao da capacidade crediticia 

dos clientes, as areas de credito estabelecem limites que serao concedidos 

para cada cliente. Nessa fase do ciclo de vida do credito e avaliado o grau de 

concentra9ao que a institui9ao financeira possui em uma determinada area 

geografica, segmento de cliente ou tipo de produto. 

Com base nessas informa9oes as areas de credito podem tra9ar 

diretrizes para incentivar ou nao determinado tipo de produto ou de cliente, 

direcionando as opera9oes para os objetivos tra9ados nos comites de credito. 

Nessa fase tambem sao estabelecidas as regras de melhoria da 

qualidade do credito em fun9ao da garantia utilizada. Quando e feita a 

avalia9ao do cliente nao sao consideradas as garantias que ele oferecera na 

opera9ao de credito, sendo o limite estabelecido apenas pela qualidade 

individual. Contudo a coloca9ao de garantias adicionais faz com que se 

melhore a qualidade do credito da opera9ao e por conseguinte, os limites de 

exposi9ao aceitos pela institui9ao financeira. 
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6. NEGOCIA<;Ao E CREDITOS INADIMPLENTES 

A capacidade de "Negociar" no Brasil, nas ultimas decadas, tem sido 

muito considerada pelos empresarios, pois as empresas estao expostas a 

competigao de concorrentes internos e externos, com grande conhecimento 

no mercado em que atuam, e com excelente capacidade de venda de seus 

produtos e servigos que, invariavelmente, possuem qualidade e pregos mais 

atraentes. 

Nesse contexto, muitas empresas se preocupam unica e 

exclusivamente com a venda, esquecendo-se de uma regra basica e 

fundamental em gestao de neg6cios, que e a analise de credito baseada em 

metodos cientificos. 

As pessoas negociam sempre, muitas vezes ate inconscientemente, 

nao percebendo que o fazem. Entretanto, sao poucas as pessoas que 

atingem o apice numa negociagao, ou seja, o acordo. Quando negociam, elas 

mantem algum tipo de relacionamento, comunicam-se por meio de canais, 

tornando este processo um caso de comunicagao interpessoal (Martinelli 

2002, p.4). 

Para Assaf Neto (1997), "a politica de credito fixa OS parametros da 

empresa em termos de vendas a prazo; na politica de credito, estarao os 

elementos fundamentais para a concessao, a monitoragao e a cobranga do 

credito" (Assaf Neto, p. 98). 
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BLATT (1999) diz que urn cobrador bern sucedido deve saber como 

atacar deve fazer qualquer coisa para obter o seu dinheiro, sempre no limite 

legale moral. A realidade e que o cobrador esta lidando com seres humanos, 

nao robos (Blatt, p.1 06). 

Para Sebenius (1998), negociac;ao e urn processo cientifico, quando 

estabelecemos o problema conjunto que deve ser resolvido: criar, reivindicar e 

sustentar urn valor ao Iongo do tempo; mas se a maneira como esse problema 

conjunto e resolvido mistura ciencia e arte, o processo e muito criativo e 

oportunista, visto que se esta pedindo tudo que e possivel obter em 

determinada situac;ao (Sebenius, p.82-86). 

URY (1998) comenta que ouvir alguem e a concessao mais barata 

que ha; todos n6s temos profunda necessidade de ser compreendidos, e, ao 

satisfazer essa necessidade, voce pode fazer com que a negociac;ao tome 

outro rumo. Ouvir requer paciencia e autodisciplina. Ouvir nao e facil, mas 

pode ser algo valioso; proporciona uma janela para o pensamento da outra 

parte. Permite que voce envolva a outra parte em uma tarefa conjunta -

entender seu problema, fazendo com que ela fique mais disposta a ouvi-lo 

(Ury, p.?0-74). 

Para Blatt (1999), todas as empresas tern que lidar com clientes 

problematicos. Nao somente com o pagador Iento, para quem todas as 

tecnicas existentes podem ser exigidas para assegurar o pagamento, como 

tambem com o cliente que esta em dificuldades financeiras, o qual tera serias 

dificuldades para efetuar o pagamento (Blatt, p.1 04 ). 
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Algumas empresas buscam, quando muito, verificar se o tomador de 

recursos possui garantias necessarias, quando o fundamental nessa ciencia e 

identificar a capacidade de pagamento no futuro, pois e Ia que ocorrera ou 

nao a solvencia. 

Ha casos em que, apesar de tomadas todas as precauc;oes com urn 

comportamento altamente profissional na hora da venda, urn prec;o 

competitive e uma completa analise de credito ocasionam a falta de 

pagamento e, conseqOentemente, o prejufzo. 

Necessita-se, nesse momento, de uma reflexao das conseqOencias 

do eventual "nao recebimento" e, principalmente, da maneira mais viavel para 

resoluc;ao do impasse. 

Diante da nova realidade que se apresenta, as formas adotadas pela 

maioria das empresas na analise e negociac;ao, com os inadimplentes e 

eventuais insolventes, certamente devem passar por uma revisao, 

contemplando tecnicas e posturas adequadas. 

Negociar transforma-se em desafio, principalmente para as 

pequenas e medias empresas, que nem sempre contam com profissionais 

especializados na conduc;ao dessa tarefa. 
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7. SISTEMA DE COBRANCAS E PAGAMENTOS 

Para ROSS, WESTERFIELD e JAFFE (1995), "a polftica de 

cobranc;a e urn metodo para lidar com contas vencidas; a primeira etapa e 

analisar o perfodo medio de recebimento e preparar urn quadro de idades que 

relacionem tempo de existencia das contas a proporc;ao que representam 

todas as contas a receber; a etapa seguinte e decidir quanto ao metodo de 

cobranc;a e avaliar a possibilidade de recorrer a servic;os de factoring, ou seja, 

a venda de contas vencidas. As empresas geralmente adotam os seguintes 

procedimentos no caso de clientes em atraso: 

• Enviam uma carta informando o cliente de que a conta esta vencida; 

• Dao urn telefonema ao cliente; 

• Contratam uma agencia de cobranc;a; 

• Movem uma ac;ao contra o cliente. 

As vezes uma empresa pode negar-se a dar credito adicional a 

clientes ate que as contas vencidas sejam pagas. lsto pode irritar urn cliente 

normalmente born e revelar urn conflito potencial de interesses entre o 

departamento de cobranc;a e o departamento de vendas" (Ross, Westerfield e 

Jaffe, p. 582). 

GITMAN (1994) afirma que outra variavel afetada por mudanc;as nos 

padroes de credito e a perda de devedores incobraveis; a probabilidade(ou 

risco) de uma conta tornar-se incobravel aumenta quando os padroes de 
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credito sao afrouxados e diminuem quando OS padroes de credito ficam mais 

restritivos (Gitman, p. 330). 

HOJI (2001) mostra que a analise das demonstra96es financeiras 

fornecem informa96es sobre os indices de liquidez, indice de endividamento, 

indices de investimentos, rentabilidade, giro de caixa, etc. As informa96es 

adicionais sobre os administradores da empresa e clientes (ou do cliente 

pessoa fisica) devem enfocar os seguintes aspectos: idade, forma9ao 

academica, hist6rico profissional, ambiente cultural, capacidade de adapta9ao 

a novos cenarios economicos e tradi9ao no ramo de neg6cio em que atua; 

tais informa96es sao imprescindiveis na hora da avalia9ao do cadastro da 

pessoa fisica ou jurfdica (Hoji, p.130). 

Segundo Blatt (1999), ao se deparar com um problema de cobran9a 

nas maos, a coisa mais importante e controla-lo o mais rapido possivel para 

alcan9ar bons resultados. A chave e reconhecer quando o processo esta 

sendo adiado, e preparar-se para utilizar uma abordagem adequada cada vez 

que ocorre um contato (Blatt, p.119). 

Ao contrario do que se pensa, a inadimplencia, em maior ou menor 

numero, sempre esteve na realidade nacional, trazendo prejuizos para muitos 

empresarios desde epocas bern distantes. 0 problema nao e novo, mas 

obteve destaque nos ultimos tempos, por causa da estabilidade financeira 

vigente, que modificou enormemente as rela96es entre pessoas e empresas. 

Em se tratando de finan9as, segundo Andrade (2000), o termo 

credito compreende o instrumento de politica financeira a ser utilizado por 
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uma empresa comercial ou industrial, quando ha venda a prazo de seus 

produtos, ou par urn banco comercial, quando da concessao de emprestimo, 

financiamento ou fiac;ao. Em slntese, credito e urn ato de vontade ou 

disposic;ao de alguem em ceder alga a outrem, par urn prazo predeterminado, 

com a expectativa de recebe-lo de volta. 

lnadimplemento - lnadimplemento e a falta de pagamento ou 0 nao 

cumprimento de urn contrato ou clausula deste. Pode significar a nao 

satisfac;ao daquilo que se esta obrigado, do prazo que esta sendo 

predeterminado. Em outras palavras, inadimplemento e o nao pagamento da 

dlvida. 0 artigo 580 do C6digo de Processo Civil Brasileiro preceitua sabre o 

inadimplemento, considerando como inadimplente o devedor que nao satisfaz 

espontaneamente o direito reconhecido pela sentenc;a, ou a obrigac;ao que a 

lei atribuir a eficacia de titulo executivo. 
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8. PESQUISA 

Efetuou-se uma pesquisa na Regiao de Curitiba - Pr, com o objetivo 

de identificar como e o funcionamento da concessao do credito em quatro 

empresas de segmentos distintos. As empresas pesquisadas foram 

escolhidas por conveniencia. A coleta de dados foi feita atraves de entrevistas 

com funcionarios das empresas selecionadas, entrevistas que tiveram a 

duragao media de tres horas. 0 instrumento de coleta de dados utilizado na 

pesquisa de campo foi um questionario estruturado, contendo quest6es 

abertas, aplicado a um conjunto de pessoas escolhidas em fungao de criterios 

de representatividade da populagao global. Os dados foram analisados 

respeitando-se os objetivos definidos no trabalho. 

Para uma melhor compreensao dos resultados obtidos na pesquisa, 

buscou-se subdividir a apresentagao dos resultados em alguns t6picos 

especificos, que serao tratados mais adiante. 0 nome das empresas 

pesquisadas sera mantido em sigilo, e essas serao referenciadas aqui como 

Empresa A, B, C e D. As empresas pesquisadas: 

• Empresa A. Comercializa e engarrafa produtos. Possui um consultor de 

neg6cios, que visita o revendedor do produto e, a partir do momenta em 

que sua ficha cadastral e aprovada, comega a venda do produto. 

Tambem financia parte de produto para que o cliente compre um 

determinado material. Nessa empresa, a cobranga das duplicatas e 

efetuada atraves de boleto bancario, que e enviado ao cliente anexo a 
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propria nota fiscal de vendas. No boleto ja esta definido o prazo para 

envio ao cart6rio. 

• Empresa B. Trata-se de uma prestadora de servigos que tern seus 

padroes de creditos estabelecidos; suas consultas a clientes sao diretas 

de 6rgaos governamentais que se disponibilizam por vinculagao. 

• Empresa C. Nesta empresa, o processo para analisar ou estipular 

credito a urn determinado cliente esta menos complexo. Tal processo e 

terceirizado atraves de uma empresa prestadora de servigos; e o SCI

Servigo de Credito e lnformagoes, que mostra, atraves do CNPJ do 

cliente a ser consultado, todos os seus dados e restrigoes e ate mesmo 

toda sua fungao. lsso facilita uma analise global dos clientes e, com 

base nessas informagoes, pode-se ou nao credencia-lo a carteira de 

clientes. A analise de credito esta em constante mutagao: saldos de 

creditos sao alterados tao logo os clientes efetuem seus pagamentos; 

mudam assim que os clientes sao providos de mais credito, e reduzidos 

quando eles tern que ser baixados como perda de dfvidas incobraveis. 

• Empresa D. 0 importante e consideravel para a empresa sao os 

clientes que ela conquista e se mantem fieis com seus neg6cios, e 

principalmente aqueles que mantem em dia, pontualmente, seus 

pagamentos pelos servigos prestados. Por isso, tambem ha busca 

constante pela perfeigao em tudo que ela faz, para que, assim, os 

clientes divulguem ainda mais a imagem e a seriedade da empresa em 

seu ramo de neg6cio. 
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ldentifiquei os tipos de clientes mais comuns em rela<;ao as 

empresas pesquisadas e constatei que a busca pela sobrevivencia em um 

mundo globalizado esta afetando todos os segmentos de mercado. A 

empresa, atraves das negocia<;oes, desde o inicio da venda ate a liquida<;ao 

do credito, precisa ter jogo de cintura para nao perder o cliente e receber suas 

contas em atraso. A tabela 3 ilustra o fato. 
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Tabela 4 - Clientes, Cobran~a e Classifica~ao dos Clientes. 

Nao tem especificamente um tipo 
ideal de ctiente; para a empresa, 

o ctiente precisa ter toda a 
documenta~ao exigida por lei em 

dia e nao ter pendencia no 
SERASA. Geralmente, a maior 
parte das revende~oras sao de 
grande e media porte, pols nao 

podem abastecer clientes de 
outra empresa do mesmo 

segmento. 

E bem variado, contendo clientes 
de varlos comportamentos e 

nlveis diferentes. 

A carteira de clientes e bem 
variada, contendo clientes de 
varias faixas etarias e n lveis 

diferentes. 

Diversifica e tem um seteto e ampto 
mercado de clientes. Sua busca 

tem sido os grandes ctientes, peta 
responsabilidade de maior volume 

de neg6cios e possibitita ainda 
maior de crescimento e 

fortatecimento de imagem da 
empresa. 

A cobranga e efetuada atraves de 
boleto bancario. 0 cliente leva o 

boleto na hora da compra. A 
empresa ainda nao coloca nenhum 

tipo de cliente no cart6rio; 
simplesmente, ete perde o direito de 

comprar a prazo porum 
determinado perlodo. 

Trabalha com a am11ise de credito de 
um cliente, com consultas diretas a 

6rgaos governamentais que se 
disponibilizam por vinculac;ao; 
atraves do CNPJ do ctiente , 

consegue obter seu comportamento 
no mercado. Quase nao tem 

inadimph3ncia, pois seus clientes 
recebem. incentives govemamentais 

e o recebimento dos servic;os 
prestados obriga seu cliente pagar 

suas dfvidas em dia. 

A carte ira de contas a receber e um 
dos maiores ativos do balanc;o 
patrimonial da organizac;ao. A 

administra~ao dos valores a receber 
e efetivada de forma que seus 

vatores sejam reatistas, pols os 
mesmos afetam dlretamente o fluxo 

de caixa da empresa . 
A administra~ao da carteira de 
contas a pagar deve estar em 
harmonia com a carteira dos 

vatores a receber, pols o bam 
recebimento refletira nos 

pagamentos a serem efetuados, 
tanto em carteira como em banco. 

95% da cobranc;a e bancaria e se 
observa atentamente este fator, 

tentando, da methor maneira 
possivet, evitar a inadimplencia 

dentro da estrutura da organ lza~ao, 

seu indice maximo permitido e de 
2% do faturamento . Estuda 

atentamente 0 cliente e, par ja 
possuir muitos anos de existencia, 

possui uma carteira seleta. Mas 
aceita maquinas, equipamentos e 

outros itens para receber seus 
tltulos em atraso. 

Fonte: lnforma96es obtidas atraves da pesquisa realizada no 2° semestre de 

Nao possui uma classifica~ao de 
clientes. Vende para revendedores 

e sua maior preocupac;ao e o 
volume de vendas, pols o produto 

comercializado e derivado de 
petr61eo; entao controlar custo eo 

principal fator da organiza~ao. 

Mediae grande porte. Devido a 
atlvldade, e o cllente quem 

precisa da empresa. 

Busca quatquer segmento. Produto 
de grande aceita~ao no mercado e 

com um nicho de mercado em 
expansao. 

Empresas de grande porte - 50% 
das vendas . Empresas de mectio 

porte - 30% das vendas . Empresas 
de pequeno porte - 15% das 

vendas. Pessoas flsicas (clientes 
comuns) - 05% das vendas. 

Na tabela 4, percebemos que a classificagao de clientes em categorias 

auxilia as empresas no controle do "contas a receber" e que, muitas vezes, nao 

adianta a empresa estabelecer regras basicas internas de negociagao. Cada cliente 
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e urn cliente e urn juiz final na negocia<;ao; paga quando quer e como quer. Das 

empresas pesquisadas apenas a empresa 8 goza de algumas regalias, pois e 

vinculada a 6rgao publico e, caso seu cliente nao efetue o pagamento, ele nao 

recebera incentivo do governo para continuar a operar em sua atividade. 

Tabela 5 - Classifica~ao dos Clientes, Concessao de Creditos, Variavel Monetaria, Ocorrencias. 

Nao possui uma 
classificat<ao. 

Possui um sistema para 
identifica'<ao. 

Ha clientes 6timos, 
excelentes, que compram 
fr<>qu<>ntam•mt<> " <>f<>tuam 

seus pagamentos nos 
devidos vencimentos; em 

outros casas, ate as 
antecipam (pagamentos). 
Para cliente regular, em 

nossa cobrant<a bancaria, 
e estipulado, para pagamento, 

o prazo de tres dias (Uteis) 
para que este seja enviado 

ao cart6Jio. 0 cliente regular 
costuma ter de 3 a 5 dias d~ 
atraso em seu hist6rico, pais 

ele utiliza todos as dias 
disponiveis no boleto 

bancario para estar efetuando 
seus pagamentos. 0 ultimo 

tipo de cliente e 0 cliente 
ruim, que real mente efetua 

seus pagamentos em cart6rio; 
para este tipo de cliente, 

existe em nossa empresa 
um metoda particular, que 
chamamos-de desconto de 
pontualidade: feito a pedido, 

a avalista de crectito 
determina que sera 

apresentado a valor ja com 
as impastos no total da 

nota {10%); isso significa 
que a emissao da cobrant<a 

da nota fiscal ira com um 
acrescimo de 10%, mas 

sera mencionado no corpo 
do boleto bancario o 

desconto de 10% no valor 
de·cobrange. 

Nao possui uma 
classificat<ilo. 

•, 

aprovado. Case a cliente 
atrase a pagamento, ele 

perde a direito da compra a 
prazo. 

E concedido a todas as 

Como .nas demais empresas, 
a gerat<ao de creditos .ruins 

contribui pesadamente; 
frequentemente, um erector 
nao esta realmente atento 

_ ao que a concorrencia esta 
fazendo, mas presume o 
que ela esta praticando e 

term ina par negligenciar na 
concessao de credito. As 
empresas precisam de 

sistemas para identificar e 
se proteger contra os 

crectitos problematicos; 
isto significa que um bam 
funcionamento da politica 
de erectile e fundamental. 

Alem disso, devem 
estabelecer procedimentos 
relatives a Iadas as areas 
de apoio, como operat<6es 

de crectito, revisao de 
credito e cobran'<8. 

alguns dos principais 
motives que geram 

creditos problematicos. 

A partir da analise da ficha 
cadastral e efetuada a venda, 

tomando-se cuidado com vendas 
de valores maiores; procura-se 

analisar o hist6rico do cliente na 
organizat<ao. 

Nao informado. 

Juras e Multa e punit<aa 
para clientes inadimplentes. 

Juras - a objetivo desta 
cobrant<a e remunerar o 
capital do erector, uma 
vez que este nao esta 
disponivel, par estar 

imobilizado nas maos do 
devedor. A cobrant<a de 

juros guarda relaryao 
intrinseca com a prazo 

de mora, au seja, quanta 
mais longa a mora, 

maio res as juros cobrados do 
devedor. Multas - o objetivo da 

multa e penalizar o devedor pela 
mora; tern, tambem, o efeito de 
desestimular a inadimplente. A 
cobran'<8 de multa de mora nao 
guarda relar;;ao intrinseca com o 

prazo da mora, au seja, a multa e 
mesma, independente do prazo de 

atraso da obrigar;:ao. A multa e 
so mente proporcional ao valor em 

at rasa. 

A empresa cobra juros e 
multas mas busca a melhor 
negociat<ao passive! para 

receber seus ativos. 

Fonte: lnforma<;oes obtidas atraves da pesquisa realizada no 2° semestre de 2007. 

Nao informado. 

Cheque sem fundos, 
analise inadequada. 

------~--- . 

Cheques sem fundos. 
Analise inadequada da 

demonstrat<ao financeira. 
Ma revisao e auditoria de 

crectitos. Politica de 
crectitos e procedimentos 
mal implementada e mal 
monitorada. Negligencia 

para uma avaliat<ao 
correta. Documentos e 
garantias. Cantata nao 

frequente com a cliente, 
com raras visitas. Falla 

de revisao peri6dica 
des clientes. 

- ... - 'r" .. 

Cheques sem fundos. Analise 
inadequada da demonstrat<ao 

financeira. Politica de creditos e 
procedimentos mal implementada 

e mal monitorada. Negligencia 
uma avaliat<ao correta. 

Documentos incompletos. Cantata 
nao frequente com a cliente, com 

raras visitas. Falla de revisao 
peri6dica dos clientes. 
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Observamos que os bancos sao os principais fornecedores dos servigos 

de cobranga; estes tem aprimorado tais procedimentos, tornando.,se indispensaveis 

no cotidiano das empresas pesquisadas, proporcionando, assim, grande agilizagao 

do processo. 

Um dos servigos prestados mais comuns entre as empresas pesquisadas 

e o desconto de duplicatas para conseguir fazer giro do seu ativo. Utilizam factoring 

ou os bancos, que trocam seus titulos cobrando algumas taxas. A empresa leva 

seus recebfveis aos mesmos, transferindo-os a instituigao financeira ou a factoring, 

que antecipa o valor de face ao cliente, com determinado desagio, e efetua a 

cobranc;a dos recebfveis nos seus respectivos vencimentos; caso nao haja quitac;ao 

dos mesmos, o banco ou a factoring cobra regressivamente seus clientes com os 

encargos morat6rios correspondentes. 
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9. METODOLOGIA 

Segundo Andrade (1999) a metodologia de pesquisa representa um 

conjunto de procedimentos sistematicos, baseados no raciocinio 16gico, que objetiva 

encontrar soluc;oes para problemas propostos, mediante utilizac;ao de metodos 

cientificos. Este estudo foi realizado a partir de uma pesquisa bibliografica com a 

utilizac;ao de uma literatura que trata o assunto, tomando os aspectos conceituais e 

hist6ricos do tema, considerando a evoluc;ao e organizac;ao de principios mais 

seguros para a concessao de creditos. Na pesquisa de campo foi utilizado um 

questionario, contendo questoes abertas, aplicado a um conjunto de pessoas 

escolhidas em fungao de criterios de representatividade da populagao global, 

objeto da investigagao. 
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10. CONCLUSAO 

Os diferentes autores consultados, inicialmente, conceituam credito, a 

seguir, analise de credito e continuam passando ideias referente ao assunto, 

procurando apresentar informac;oes detalhadas a respeito do assunto. 

Observa-se que os empresarios, de modo geral, estao melhorando seus 

sistemas de informac;ao para melhor competir, reduzindo custos, aumentando a 

produtividade, buscando novas tecnologias, no sentido de se manter em atividade, 

missao primordial das empresas no atual cenario econ6mico. 

Essa situac;ao s6 se revertera quando a profissionalizac;ao dos envolvidos 

se envolver nas competencias basicas da organizac;ao. E necessaria que as 

empresas, independente de seu tamanho, treinem seus colaboradores para serem 

proativos no trato do credito. Com funcionarios mais dispostos a servir tanto os 

clientes externos como os internos, a empresa tera reduzido a inadimplencia, 

minimizando os efeitos negativos aos resultados financeiros. Cabe as empresas se 

municiarem de mecanismo de analise de credito, bem como procurar difundir a 

importancia de se reduzir o percentual de inadimplencia. 

Observou-se tambem que, a expansao dos mecanismos de creditos sera 

um fator determinante para a proxima decada. Devemos estar atento a estas novas 

exigencias do mercado e acompanhar as mudanc;as. Sabemos que definic;ao credito 

e confianc;a, para obter confianc;a temos que conhecer, conhecimento e a palavra 

chave desta gerac;ao. 
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ANEXOS 



ANEXO 1- Questionario 1 

Questionario sobre Empresa, Tipo de Cliente, Cobran~a e Analise. 

Como e o sistema de analise de credito da empresa? 

a) Credito proprio. 

b) Credito e feito por empresa terceirizada. 

Qual a idade minima para a concessao do credito - pessoa ffsica? 

) acima de 15 anos, com avalista. 

) maior de 18 anos. 

) maior de 21 anos. 

) indiferente. 

Qual o tempo minimo de atividade para conceder credito- pessoa juridica? 

) 6 meses. 

) 1 ano. 

) 2 anos. 

) 3 anos. 

A razao da existencia da empresa e o cliente. Como a empresa precede quando o 

cliente atrasa 0 boleto, carne ou duplicata? 

a) Liga para o cliente ap6s 3 dias comunicando o atraso. 

b) Nao liga para o cliente, protesta o titulo imediatamente. 

c) lnclui o devedor no SPC/SERASA ap6s 30 dias 

d) Nao tem atraso. 
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Justifique a resposta anterior. 

A inadimplencia sempre existira. Qual o percentual admitido de inadimplentes? 

) 0,5% a.m. 

) 1,0% a.m. 

) 2,0% a.m. 

) nao calculado. 

A empresa tern um perfil especffico de cliente para efetuar suas vendas ? 

a) Sim. Vendemos para empresas de pequeno porte. 

b) Sim. Vendemos para empresas de pequeno e media porte. 

c) Sim. Vendemos apenas para grandes empresas. 

d) Nao sei. 

Na sua opiniao, como e a aceitac;ao do seu produto no mercado? 

) Boa. 

) 6tima. 

) Excelente. 

) Nao pesquisado. 
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ANEXO 2- Questionario 2 

Questionario sobre Concessao de Credito, Variavel Monetaria e Ocorrencias 

Explique-me como e o processo de concessao de credito na empresa? 

Comente sabre: como e o funcionamento da cobranc;a de juros e multas no caso de 

inadimplencia. 
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Explane sobre os principais erros cometidos na analise de credito da sua empresa. 

lndependente dos fatos apresentados como subsidio, caso queira, comente abaixo 

pontos que voce considera importantes sobre os momentos que voce destacou mas 

que nao foram citado. 



ANEXO 3 - Proposta de Financiamento 

Dados Pessoais 
Contrato Manual Nome 

Tipo Documento Doc.N° 

CPF 

Org. 
Em iss 
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Data Nascimento 

Busc:a I 
UF Data Expedic;ao: 

01-RG r -····-· . .w. r·-- ··········'·······--···=:J 

Nome do Pai Nome da Mae Sexo Estado Civil 

CEP UF Municipio Bairro 

Busca II 
Enderec;o Residencial 

Contato Celular 

rr 
Dados Profissionais 
Cat. Prof. Ocupac;ao 

Valor da Renda Empresa Set or r 0~00=·=== F"""=="=~=~·=··=~·="~==··~~==···=v·~··=Mv·,=·~=···~···=·~~~=··~· 

Admissao Tempo Serv. Ant . (Anos/Meses) CNPJ. (Proprietario) 

r--- r==··· a nos meses 

CEP UF Municipio Bairro 

Busca II 
End. Comerdal: 

DOD Tel Coml . Ramal 

r-
Referencias 
Nome Referenda Pessoal 1 DOD Telefone Ramal ·······r I 
Nome Referenda Pessoal 2 ODD Telefone Ramal 


