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RESUMO 

PENSIN, Tassiana. A lmportancia da Analise de Credito e decisiva para as lnstitui<;oes 
Financeiras, pois emprestimo e uma das principais atividades do neg6cio, ou se nao a 
principal, quando pensamos em institui<;oes financeiras o que vern primeiro a cabe<;a sao 
emprestimos. Analisar riscos envolve varies itens que podem ser determinados pela 
institui<;ao financeira e outros que fogem do alcance pois dependem do ambiente externo e 
este ja nao pode ser controlado. Definir os riscos das opera<;oes ou qual grau de risco que 
pretende-se correr e estabelecido pela institui<;ao financeira e esta dentro do planejamento 
da alta diretoria e baseia-se na economia do pals, qual a situa<;ao financeira da institui<;ao, 
como estao os ativos e os passives, quais os ramos de atividade que pretende-se operar e 
quais nao, qual a concentra<;ao em cada segmento seja comercio, industria e ou servi<;os. 
Analisar credito e tomar decisao e com base no exposto acima e as institui<;oes financeiras 
formulam pollticas de credito pr6prias de acordo com a estrategia do banco. Empresas sao 
gerenciadas por pessoas e ao analisar riscos para pessoa jurldica deve-se ter em conta 
quem sao os s6cios e os administradores, e a saude financeira dos s6cios esta 
correlacionada com a da empresa, alem do que os dados do balan<;o sao grandes 
indicadores quando extraldos com esta fun<;ao, analisar os indices financeiros e econ6micos 
sao importantes pois evidenciamos para onde empresa esta caminhando, onde busca 
recursos para gerir a empresa, o lucre vern sendo distribuldo ou reaplicado, em caso de 
prejulzo onde esta o problema, vern de exerclcios anteriores ou ocorreu recente por uma 
situa<;ao momentanea. Enfim, nada adianta o trabalho de capta<;ao de recursos se os 
emprestimos nao forem bern sucedidos, tudo esta devidamente relacionado com o resultado 
da institui<;ao financeira. 

Palavras-chave: Analise de Credito, tomada de decisao, riscos, balan<;o patrimonial e 

indicadores. 
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1 INTRODUCAO 

Credito esta presente no dia a dia de todos n6s, mesmo que nao percebamos, 

um exemplo bem clara e ao emprestarmos alga para alguem, um membra da familia 

au um amigo, sem perceber em segundos fazemos uma analise da pessoa, sera 

que e cuidadoso, qual a postura e cuidados que apresenta aos seus pertences, e 

confiavel, ao fazermos esta leitura estamos fazendo uma pequena analise de 

credito. 

As atividades de gerir e analisar credito tem um importante papel na 

sociedade e no desenvolvimento socioeconomico de um pafs. A fungao de uma 

empresa e atender e satisfazer as necessidades humanas, para tanto precisam de 

recursos para atender as investimentos necessaries e o capital de giro, neste 

contexte entra as bancos as principais supridores dos recursos nas intermediagoes 

financeiras. 

Existem instituigoes financeiras que apresentam uma enorme fronteira entre 

as areas de neg6cios e as areas de credito, profissionais que s6 entendem de 

credito e outros somente de neg6cios. 0 ponte chave e a uniao de ambos, trabalhar 

em conjunto e principalmente que o profissional de neg6cios que tem cantata direto 

com o cliente tenha bases s61idas de credito, pais nos primeiros instantes vai 

desenhando-se a estrutura da empresa, buscando informagoes relevantes para a 

concessao de risco. 0 profissional de neg6cios deve estar sempre atualizado em 

relagao as mudangas na economia, tecnologia, criando o habito diario de leitura de 

jornais e revistas pais para o cliente ele e o representante desta instituigao e deve 

ter conhecimentos tecnicos que imponham respeito ao cliente. 

0 ponte chave para ter uma qualidade da carteira de credito de um banco 

depende fundamentalmente de quatro fatores: das polfticas de credito do banco, da 

qualidade dos seus recursos humanos, dos recursos materiais que possibilitem 

decisoes rapidas e seguras e do gerenciamento eficaz da carteira. 

0 objetivo do estudo e abortar temas a respeito da decisao de credito para 

empresas jurfdicas tendo como base as demonstragoes financeiras, abordando as 

principais linhas de credito, garantias, polfticas de credito, a importancia das 

instituigoes financeiras e diretrizes sucintas em relagao as demonstragoes 

financeiras que auxiliem na melhor tomada de decisao, gerando uma carteira de 
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credito mais saudavel, com mais agilidade na decisao, com minimizagao dos riscos e 

criando urn relacionamento duradouro e reciproco com o cliente. A ideia geral e que 

as instituigoes financeiras saem ganhando e o cliente da mesma forma, pais o risco 

a ser tornado estara dentro da sua capacidade de pagamento. 

1.1 Problema ldentificado 

Buscar entender os dados do balango do cliente vista que trata-se uma 

grande ferramenta na analise de credito, porem pela delimitagao necessaria ao 

tema, uma analise economica e financeira mais voltada a empresas comerciais pais 

cada ramo de atividade e porte da empresa tern seus diferenciais e podem 

proporcionar outras interpretagoes. 

1.2 Justificativa 

0 estudo propoe identificar os principais pontes para a tomada de decisao de 

credito a pessoas juridicas, auxiliando gerentes que atendem estes clientes. 

Caso gerente nao tenha algada para definigao de limites pode entender como 

uma area de credito funciona, preparar mais substancialmente a defesa junto a 

credito em relagao a situagoes necessarias de maiores detalhes, evitando re

trabalho e tendo maier sucesso nas aprovagoes dos limites do cliente. 

Outre aspecto relevante e desmistificar a ideia que analise dos dados do 

balango do cliente e alga complexo, trazer os principais pontes de urn balango para 

uma linguagem mais simples e de facil entendimento, sendo que o Balango 

Patrimonial e demais demonstragoes passam a serem de auxilio na tomada de 

decisao. 

A ideia geral e minimizar os riscos de cn§dito buscando atender o cliente 

dentro da sua capacidade nem mais e menos, mais dentro do perfil do cliente, 

conforme o autor Wolfang Kurt Schrickel que faz mengao a respeito de vitaminas e 

credito, onde uma pessoa sem vitaminas pode morrer e em contrapartida vitaminas 
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demais tambem levam a morte, ou seja credito deve ser justa conforme o 

capacidade do cliente, e nao conforme a vontade do cliente e ou do banco de liberar 

recursos mas a busca do denominador comum. 

1.3 Objetivos 

Analise de credito para pessoas jurfdicas com base nas demonstragoes 

econ6micas e financeiras. 

1.3.1 Objetivo Geral 

Conhecer sabre conceitos basicos da analise de credito, os principais t6picos 

utilizados pelas instituigoes financeiras na concessao de urn risco para empresas de 

pequeno e medic porte e auxiliando na tomada de decisao as demonstragoes 

econ6micas e financeiras da empresa. 

1.3.2 Objetivos Especlficos 

0 objetivo do estudo e a respeito da analise das demonstragoes financeiras e 

econ6micas de uma empresa, o assunto e muito abrangente e dependendo da 

atividade que uma empresa exerce existem outros aspectos que sao de relevancia, 

manteremos o enfoque para empresas comerciais e o objetivo e auxiliar na tomada 

de decisao de credito de forma mais rapida e segura. 

lnicialmente uma base a respeito: 

- aspectos gerais de risco 

- aspectos gerais de credito 

- garantias 

- as principais operagoes de credito para pessoa jurfdica 

- polftica de credito 
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- analise de credito 

- tomada de decisao 

Outro objetivo do estudo e a analise basica das demonstrac;oes financeiras, 

que e uma ferramenta relevante na tomada de decisao de credito e se bern 

embasada e analisada gera uma redugao dos riscos nos emprestimos. 

A ideia e fornecer subsfdios para que o tempo de analise de credito seja 

reduzido, desde a entrada do cliente junto a instituigao financeira e o processo de 

implantac;ao de riscos, evitando cadastros mal elaborados, falta de esclarecimentos 

em relac;ao a aspectos relevantes, redugao dos riscos e enfim conhecendo a fundo o 

cliente e mais facil recomendar o risco, oferecer as melhores linhas e criar urn 

relacionamento saudavel, duradouro e com reciprocidade. 



2. EMBASAMENTO TEORICO SOBRE CREDITO E RISCOS NOS BANCOS 

COMERCIAIS 

2.1 Conceito de risco de credito 

12 

Cada vez que um banco concede um emprestimo au um financiamento esta 

assumindo um risco de nao receber, au seja, o cliente pode nao cumprir a promessa 

de pagamento. As razoes que levam o cliente nao-cumprimento da promessa podem 

estar relacionadas ao seu carater, a sua capacidade de gerir as neg6cios, aos 

fatores externos au sua incapacidade de gerar caixa. Mesmo a garantia nao 

devendo ser o fator decisive para concessao do emprestimos au de um 

financiamento, alguns tipos de operagoes devem ser respaldadas par garantias que 

equilibrem e compensem as fraquezas relacionadas as demais variaveis implicitas 

no risco de credito. A boa qualidade da carteira de credito do banco, e, 

seguramente, um fator de seguranga para seus acionistas e para as seus 

depositantes1
. 

Os riscos de credito de um banco podem ser classificados em quatro grupos: 

a) risco do cliente au risco intrfnseco; b) risco da operagao; c) risco de concentragao 

e d) risco de administragao do credito. 

• risco do cliente au risco intrfnseco: hoje as instituigoes financeiras se utilizam 

de uma rating (classificagao) para as clientes de acordo com seu hist6rico 

financeiro, atraves de seus cadastrados, apontamentos, e suas bases de 

dados geram este rating onde podem ter uma ideia a respeito do risco que 

estao au nao correndo ao conceder riscos a este cliente, assim possibilitara 

melhor decisao na precificagao do emprestimo au financiamento e bern com o 

levar a escolha das melhores garantias. 

• risco da operagao: as principais componente de uma operagao sao: produto, 

montante, o prazo, a forma de pagamento, as garantias e o prego e cada dos 

componentes tern um potencial de risco. Oferecer um produto que nao condiz 

1 Silva, Jose Pereira da, Gestae e Analise de Risco de Credito. Sao Paulo: Atlas, 

2000, p.54. 
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com a atividade do cliente ou num prazo que nao cabe dentro do capital de giro 

de uma empresa pode gerar uma situa<;ao de inadimph~ncia. Separar o risco do 

cliente e da opera<;ao possibilita uma analise e decisao mais ajustada. 

Um exemplo bem clara em rela<;ao e o prazo que como mencionado deve estar 

de acordo com a capacidade do cliente, ja um prazo maier depende muitas vezes do 

futuro que torna-se incerto, onde alguns fates podem mudar toda uma conjuntura de 

uma empresa, pafs ou ate mesmo mundo, principalmente no mundo globalizado em 

que vivemos hoje. 

• risco de concentra<;ao: este risco esta muito atrelado que tipo de opera<;oes a 

institui<;ao financeira opera, pode ou nao ser um risco eminente, porem 

concentrar emprestimos em uma (mica regiao geografica ou ate mesmo com 

um unico tipo de cliente ou atividade pode ser arriscado, quando mais 

pulverizado operar menor e o risco. 0 mesmo decorre de carteira de 

recebfveis do banco, uma administra<;ao estrategica de credito requer uma 

polftica adequada de diversifica<;ao da carteira de recebfveis, clientes, 

opera<;oes e garantias. 

• risco de administra<;ao de risco: a alta dire<;ao de um banco tem 

responsabilidade na diversifica<;ao da carteira de credito, fornecimento de 

condi<;oes e materiais e na manuten<;ao da equipe de profissionais preparada 

e atualizada para analisar, avaliar, decidir, formalizar e acompanhar credito os 

creditos concedidos. Deve estar dotada da capacidade de armazenamento 

das informa<;oes e tecnologia de processamento e bem como a estrutura 

jurfdica do banco deve proporcionar condi<;oes adequadas na formaliza<;ao 

dos contratos e das garantias. 

2.2 Conceito de Credito 

Segundo SCHRICKEL (1997) - credito e um conceito presente no dia-a-dia 

das pessoas e empresas mais do que possamos imaginar a principia. Todos n6s, 

tanto as pessoas, quanta as empresas, estamos continuamente as voltas com o 

dilema de uma equa<;ao simples: 
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a constante combinac;ao de nossos recursos finites com o conjunto de nossas 

imaginac;oes e necessidades infinitas, existem mais maneiras de se gastar dinheiro, 

por exemplo, do que ganha-lo, ou seja a procura por cn§dito para satisfazer ao 

elenco de necessidades, desde as mais elementares de sobrevivencia, ate as mais 

ousadas e imaginosas. 2 

Credito e urn termo que traduz confianc;a, e deriva da expressao "crer'', 

acreditar em alga, ou alguem. 0 credito, sob o aspecto financeiro, significa dispor a 

urn tomador, recursos financeiros para fazer frente a despesas ou investimentos, 

financiar a compra de bens, etc. 

Seguindo a sequencia de nossa jornada de educac;ao financeira basica, com 

o tempo, aqueles primeiros "bancos" ou casas de credito, verificaram que, nem 

todos os clientes que haviam depositado seus metais preciosos como ouro e prata, 

faziam o resgate ou retirada ao mesmo tempo. As pessoas, por seguranc;a, 

mantinham os seus valores depositados nestes primeiros bancos, ate por serem 

mais seguros e confiaveis. Ao mesmo tempo, ja haviam pessoas, como os 

mercadores e os primeiros empreendedores no ramo da tecelagem, que 

necessitavam de recursos para expandir os seus neg6cios. Os bancos entao 

passaram a emprestar os valores depositados, em troca de uma remunerac;ao pelo 

uso do dinheiro, durante o tempo em que o mesmo fosse utilizado. Nasce a 

expressao mais conhecida do "jura", que e a remunerac;ao paga pelo uso do dinheiro 

no tempo. Os primeiros bancos emprestavam para comerciantes, exigindo garantias. 

Tambem emprestavam a reis e imperadores, financiando suas guerras e seu luxo. 

Todo o credito envolve urn risco e no sentido restrito, consiste na entrega de 

urn bern ou de urn valor presente mediante uma promessa e pagamento de uma 

data futura. lsso significa, em termos financeiros, a expectativa de recebimento em 

montante de dinheiro numa data futura. 3 

2 Schirickel, Wolfang Kurt, Analise de Credito - Concessao e Gerencia de 

Emprestimos. Sao Paulo: Atlas, 1997. p. 11. 

3 Silva, Jose Pereira da, Gestae e Analise de Risco de Credito. Sao Paulo: Atlas, 

2000, p.75. 
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Hoje o credito tern que ser responsavel: emprestimos e financiamentos 

concedidos devem gerar consume consciente, empregos, e suas ac;oes nao podem 

prejudicar a natureza. 

0 credito e hoje um instrumento tao importante na vida das pessoas e das 

empresas que ja de certa forma habitual as lojas estabeleceram prec;os para venda 

de seus produtos para pagamento em tres e quatro vezes. Para os bancos e 

instituic;oes de credito em geral, cujo principal produto e dinheiro, nao ha 

possibilidade de venda a vista, o que torna o credito o proprio neg6cio da instituic;ao. 

Empresas que necessitam comprar equipamentos ou materia prima podem valer-se 

do credito como uma forma de acionarem o progresso de suas atividades, gerando 

impastos e empregos no Pals, entre outros beneffcios. Entretanto que pese seu 

efeito positive, o credito em escalas elevadas podera levar uma empresa a quebra 

ou um indivlduo a insolvencia, da mesma forma como uma dose excessiva de 

vitamina pode levar um indivlduo a morte, 0 credito, isto e, 0 endividamento, leva a 
quebra. 

2.3 A importancia e a funcao das instituicoes financeiras 

A economia de um pals pode ser representada par setores que concentram 

diversas atividades. Gada um desses setores tern sua func;ao e sua importancia. 0 

setor primario cumpre importante papel no fornecimento de alimentos e de materias

primas para industria. A industria, par sua vez, produz bens de consume e bens de 

produc;ao. 0 comercio leva os bens a populac;ao. 0 setor de servic;os ganha cada 

vez mais espac;o com o desenvolvimento economico das nac;oes. 0 segmento 

financeiro, como parte especializada no setor de servic;os, tern participac;ao 

representativa no Produto Interne Brute (PIB) de um pals. A func;ao da 

intermediac;ao financeira, sem duvida e, facilitadora para a consecuc;ao dos 

objetivos de diversos outros segmentos da atividade economica. E. evidente, ha um 

prec;o a ser pago pelos servic;os financeiros, o qual decorre tambem de 

determinados objetivos da polftica economica adotada pelo governo e das regras de 

competitividade do mercado. A quantidade de instituic;oes e seus respectivos pontes 

de atendimentos, o total de ativos, o volume de empregos, de salaries e de impastos 

sao outros referenciais utilizados para destacar a importancia do segmento 
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financeiro no contexte socioeconomico de urn pals. Esses dados variam com o 

decorrer do tempo, seguramente nos ultimos anos, principalmente a partir de 1980 

houve urn grande crescimento nos investimentos feitos em estrutura, sistemas de 

processamento de dados e auto-atendimento. 

0 sistema financeiro consiste em urn conjunto de instrumentos e instituigoes 

financeiras que funcionam como meios pelos quais as pessoas podem maximizar o 

lucre, criando e trocando direitos de receber moeda ou outros ativos. Na ausencia de 

urn sistema financeiro, os poupadores teriam de guardar moedas e ou comprar bens 

para estocar. Adicionalmente, as empresas nao teriam recursos para financiar a 

construgao de fabricas. Case o empresario quisesse construir ou ampliar sua 

capacidade de produgao, teria que fazer com recursos pr6prios ou sair a procura de 

varies poupadores que pudessem fornecer-lhe pequenos emprestimos. Haveria, 

ainda nesta situagao, o problema de compatibilizar as datas em que os 

emprestadores precisariam de seus recursos de volta com as datas em que o 

tomador teria condigao de pagar. A maier produtividade da economia resulta no fate 

que potenciais poupadores e potenciais investidores possam se completar, de modo 

que ambos tenham suas necessidades atendidas. As instituigoes financeiras 

propiciam aos tomadores condigoes para obtengao de recursos que necessitam e 

aos emprestadores as condigoes para aplicarem seus recursos. 

Os intermediaries financeiros sao instituigoes como os bancos, que emitem 

tftulos contra si mesmos para obterem fundos junto aos agentes economicos. Em 

seguida usam esses fundos para fazer emprestimos a terceiros. Nisto consiste sua 

principal fonte de renda, ou seja, na diferenga entre taxas de juros pagas aos 

fornecedores de fundos e as taxas de juros cobradas des demandadores. 

Alguns des beneffcios decorrentes da intermediagao financeira: 

• Avaliagao do risco: Sao especialistas em avaliar os risco decorrentes de 

atividades economicas, porem o intermediario financeiro devera estar muito 

preparado para efetuar tarefa. 

• Custos e cobertura de riscos: Dada a amplitude de atuagao do intermediario 

financeiro, quanta as regioes geograficas e aos seguimentos de atuagao 

economicas, e possfvel que o custo de cobertura des diversos riscos existentes 

sejam barateados. 
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• Facilidade de obtenc;ao de recursos: A existencia de intermediaries financeiros 

facilita o processo de localizac;ao pelos agentes economicos deficitarios a 

encontrarem as recursos que necessitam no momenta exato e de forma 

adequada as suas necessidades, au seja, quanta aos volumes, prazos e formas 

de pagamento. 

• Incentive a poupanc;a: Na esfera macroeconomica, e possfvel elevar o nfvel de 

formac;ao de capital, estimulando a poupanc;a. Pequenos valores, ate grandes 

excedentes de capital, podem ser transacionados, possibilitando maier fluxo 

agregado de poupanc;a e tambem maiores nfveis de dispendio. 

• Maiores ganhos de eficiencia: Para igual volume de formac;ao de capital, a 

intermediac;ao financeira pode conduzir a ganhos de eficiencia de produc;ao. Par 

meio do financiamento indireto, e possfvel melhor alocac;ao de urn maier volume 

de recurso para obtenc;ao do maier retorno. 

2.4 Garantias 

A garantia e uma especie de seguranc;a adicional e em alguns casas, a 

concessao de credito precisara dela para compensar as fraquezas decorrentes de 

outros fatores de risco. Muitas sao as formas de garantias existentes ao ocorrer urn 

emprestimo porem mencionarei as principais vista a abrangencia do tema. 

Alguns fatores sao relevantes na definic;ao da garantia: a) o risco 

representado pela empresa e pela operac;ao; b) a praticidade da sua constituic;ao; c) 

as custos incorridos para sua constituic;ao; d) o valor da garantia em relac;ao ao valor 

da dfvida, isto e, deve ser suficiente para cobrir o principal, encargos e despesas 

eventuais; e) a depreciabilidade; f) o centrale do credor sabre a propria garantia; g) a 

liquidez, au seja, a facilidade com que a garantia pode ser convertida em dinheiro e 

liquidar a divida. 

As garantias classificam-se em pessoais e reais. Sao garantias pessoais o 

A val e a Fianc;a. As garantias reais compreendem a Hipoteca, o Penhor, a Cauc;ao, a 

Alienac;ao Fiduciaria entre outras. 

A finalidade da garantia e evitar imprevisfveis ocorridos ap6s a concessao do 

credito, impossibilitando a liquidac;ao do emprestimo par mais que a parte tomadora 
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seja idonea com suas obrigac;oes, sempre havera o risco, seja por fatores climaticos, 

cambiais, polftica fiscal, morte do principal dirigente da empresa, incendio, algo de 

alcance mundial, atentados, recessoes e entre outras causas. 

0 proprio Banco Central do Brasil considera a garantia como uma das regras 

da boa tecnica bancaria e estabelece que os bancos comerciais na realizac;ao de 

operac;oes de credito exijam uma garantia adequada ao credito. 

Em toda a concessao de credito, o gerente devera ter a convicc;ao de que nao 

sera necessaria utilizar a garantia para liquidar o emprestimo, a decisao de credito 

deve ser baseada na capacidade de reembolso do cliente e nao nas garantias, ou 

seja, das preferencia a liquidez sabre seguranc;a. A formalizac;ao da garantia e 

requisite essencial para que apresente validade, sirva de provas e seja eficaz contra 

terceiros. Portanto as garantias devem ser formais e registradas em cart6rio. 

As instituic;oes financeiras preferem as garantias que possuem maior liquidez, 

ou seja cuja conversao em caixa e respectiva liquidac;ao independa de sentenc;a 

judicial e o gerente ou analista de credito nao pode e basear-se na concessao de 

credito somente com base na garantia envolvida e sim na capacidade de 

repagamento do cliente. 

2.4.1 Tipos de garantias 

2.4.1.1 Aval 

0 aval e urn garantia pessoal em que o avalista assume a mesma posic;ao 

juridica do avalizado, tornando-se solidario com a liquidac;ao da divida. 0 aval e 

normalmente atrelado a todas operac;oes de credito, por ser a forma garantia mais 

comum. Para a instituic;ao financeira o aval e de boa norma bancaria no que se 

refere a diminuic;ao do risco em casas de inadimplencia de cliente ou de concordata 

ou falencia da empresa devedora, existem casas em que o avalista e o dono s6cio 

da empresa, se esta pede falencia, o dono respondera de mesma forma sabre suas 

dividas, porem na posic;ao fisica como avalista. 

0 aval ocorre pela assinatura do avalista ou de seu procurador com poderes 

especificos. A assinatura deve ser feita na frente do titilo ou caso nao haja espac;o 

suficiente podera assinar no verso do respective titulo. Deve-se ter o cuidado que o 
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titulo esteja legfvel e bern formalizado, conferir alem da assinatura, os poderes de 

quem assinou, que o avalista e os dados sejam os mesmos citados no contrato e 

que o valor do titulo de credito seja suficiente para cobrir o valor do credito, com os 

respectivos encargos. 

Trata-se de obriga<;ao autonoma em rela<;ao a obriga<;ao principal. Uma 

opera<;ao de credito pode ter varios avalistas e, caso o devedor principal nao cumpra 

com a obriga<;ao, e facultado ao credor cobrar a dfvida de qualquer de urn dos 

avalistas, inclusive sem precisar cobrar do devedor principal. Mesmo considerando 

que todo o patrimonio do avalista garanta a divida e necessaria destacar que 

opera<;oes com aval nao possibilitam nenhuma preferencia. 

2.4.1.2 Fian<;a 

A fian<;a tambem e uma garantia de carater pessoal e fidejuss6ria que torna o 

garantidor (fiador) solidario com o (afian<;ado) ou seja coobrigado para total 

comprimento das obriga<;oes assumidas par aquele. 

Ha na fian<;a tres partes envolvidas: o garantidor (fiador), o devedor principal ( 

afian<;ado) eo credor ( beneficiario). 

A fian<;a e urn tipo de garantia pessoal, em que o fiador promete satisfazer a 

obriga<;ao de urn terceiro para maior seguran<;a de urn credor. Na fian<;a podera 

haver o denominado " beneficia de ordem", isto e, o credor devera acionar primeiro 

diretamente ao devedor e, ap6s, o fiador, salvo este renunciar o beneficia. 

Ao contrario do aval, a fian<;a prestada par pessoa ffsica s6 tern validade se 

tiver a concordancia e assinatura da c6njuge. Se tratar de fian<;a prestada par 

empresa, e importante que as pessoas que assinaram tenham poderes para tal 

previsto nos estatutos. 

2.4.1.3 Hipoteca 

A hipoteca tambem e urn tipo de garantia real, acess6rio de uma dfvida, que 

incide sabre bens im6veis. Na hipoteca, o bern hipotecado permanece em poder do 

devedor. Como no penhor, o credor nao pode apropriar-se do bern hipotecado, mas 
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tern sabre este preferencia para venda judicial e liquida<;ao da divida. A hipoteca 

incide sabre bens im6veis, havendo casas especiais da hipoteca de bens m6veis, 

como aeronaves e navios. Por ter natureza acess6ria, a hipoteca perde seu efeito 

quando findo o contrato principal, entre outras hip6teses previstas em lei civil. 

Cabe destacar que urn mesmo bern pode ser hipotecado junto a varios 

credores simultaneamente, havendo preferencia do credor pela ordem de registro. 

Ap6s a primeira hipoteca, os credores sucessivos nao podem promover a venda 

judicial antes de seu vencimento. 

Outra caracterfstica da hipoteca e de conferir ao credor o chamado direito de 

sequela, ou seja, a eventual venda de urn bern nao afeta o gravame, podendo o 

credor executar judicialmente a garantia, mesmo eu o bern esteja em propriedade de 

terceiros. 

A hipoteca de urn bern, salvo clausula em contrario, todas as suas 

benfeitorias. Deve a hipoteca ser registrada no cart6rio de im6veis de circunscri<;ao 

de localiza<;ao do bern, a fim de constituir o gravame e possibilitar o conhecimento 

aos interessados de que o im6vel esta hipotecado. 

2.4.1.4 Cau<;ao de Cheques 

Os cheques que a empresa recebe de seus clientes ela repassa para o banco 

que faz o adiantamento, onde o banco gerencia toda esta carteira de cheques 

antecipados. Caso o cliente nao pague o cheque o banco cobra da empresa, onde 

esta devera se entender com o cliente. Ou seja esta garantia e de terceiros e o 

banco torna-se urn intermediador para suprir a necessidade de capital de giro da 

empresa que nao suportaria esperar trinta, sessenta, noventa ou ate mais dias para 

receber. 

2.4.1.5 Cau<;ao de Duplicatas 

Conforme os cheques, as duplicatas sao da mesma forma dadas como 

garantia de antecipa<;ao recebiveis. As duplicatas ocorrem atraves de 

intermedia<;oes entre a empresa e seus clientes, ela repassa para o banco antecipar 



21 

vista necessidade de capital de giro, ja o banco gerencia toda esta carteira de 

tftulos antecipados. Caso o cliente nao pague a duplicatas o banco cobra da 

empresa que antecipou, e esta devera entender-se com o cliente. Ou seja esta 

garantia e de terceiros e o banco torna-se urn intermediador para suprir a 

necessidade de capital de giro da empresa que nao suportaria esperar trinta, 

sessenta, noventa ou ate mais dias para receber. 

Gada banco tern sua polftica de credito para antecipar recebiveis (cheques, 

duplicatas ou cartoes), definindo prazos, faixas de concentra9ao para cada tipo de 

ramo de atividade que atende, seja industria, comercio ou servi9os, onde o ultimo 

requer mais cuidados pois urn servi9o muitas vezes pode ser cancelado e assim nao 

trata-se de uma real obriga9ao, urn exemplo sao empresas de televisao a cabo, 

enquanto o cliente tern disponibilidade, interesse pelo servi9o e formas de paga-lo 

pode manter, mas nada o obriga manter no proximo mes, existe urn contrato que 

preve multas e acrescimos em caso de cancelamento do servi9o, porem nao uma 

obriga9ao de mante-lo, diferente de quando uma empresa compra urn lote de 

estoques de uma industria ou urn cliente parcela sua geladeira no cheques, existe 

uma obriga9ao pois existe urn "bern" que intermedia a opera9ao. 

As institui9oes financeiras tambem estao observando o mercado atual, onde o 

dinheiro de plastico e bern aceito e usual, ou seja, estamos falando do cartao de 

credito, e os bancos ja vern antecipando tambem esta modalidade que e dada como 

garantia, os futures recebimentos. Cabe ao banco gerenciar toda a carteira, a 

maquineta devera ser travada para que o cliente nao acabe antecipando seus 

creditos futures com outro banco, e desta forma a garantia ficaria furada e deficitaria. 

2.4.1.6 Penhor 

E urn tipo de garantia real que recai sabre bens m6veis e corp6reos ou 

incorp6reos, cuja posse deve ser transferida ao credor, que pode efetuar a venda 

judicial do bern para liquidar a dfvida, da qual o penhor e acess6rio, 0 penhor tern 

longa abrangencia e pode compreender: 

• coisas m6veis; 

• im6veis por acesso; 

• os direitos; 
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• OS tftUIOS e credito; 

0 penhor como garantia de divida pede ser oferecido pelo devedor ou por 

terceiros, de modo que o credor mantem a posse do bern com o prop6sito de 

garantia sem, entretanto, ser-lhe permitido pelo seu uso. Ao mesmo tempo, se o 

devedor nao pagar a divida nas condigoes contratadas, pede o credor provocara 

venda judicial, sendo vedado ao mesmo tempo apropriar-se do bern. 0 penhor 

permite no case de falencia, que o credor seja page preferencialmente em relac;ao 

aos demais credores e desde que respeitada preferencia dos creditos. 

Considerando a natureza acess6ria do penhor uma vez liquidada a obrigagao 

principal, isto e, a divida cessa tambem o penhor. 

Podem existir duas formas de constituic;ao do gravame: 

• Consensual: em que as partes definem a garantia que frequentemente e 

acess6ria de urn contrato mutuo, isto e uma operac;ao de credito. 

• Legal: que e constituida a partir de urn requerimento do credor ao juiz , para 

garantia. 

2.4.1. 7 Alienac;ao Fiduciaria 

Esta e uma forma especial de garantia e bern proxima da real. Tern por 

objetivo bens m6veis e identificaveis como maquinas, equipamentos e veiculos e se 

opera com a transferencia de posse indireta do bern para o credor, ficando o 

devedor apenas com a posse direta, isto e, o devedor alienante nao e proprietario do 

bern alienado, tao somente faz uso dele. Uma vez liquidado o financiamento que 

esta garantia foi oferecida, a posse indireta retorna as maos do devedor, que torna 

titular do dominic plene do bern. Urn exemplo bern simples e na documentac;ao do 

veiculo financiado, onde fica explicita a alienac;ao e a instituic;ao financeira que 

cedeu o emprestimo para aquisic;ao d6 veiculo. 
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2.5 Principais linhas de credito para pessoas juridicas 

2.5.1 Contas Garantidas 

Consiste em atribuir um limite dentro do qual a empresa pede emitir cheques 

que sao honrados pelo banco, mesmo que nao tenha provisao de fundos. Este tipo 

de recurso deveria ser utilizado pela empresa para cobrir suas necessidades 

ocasionais, enquanto entra dinheiro em sua conta decorrente de recebimento de 

clientes. 0 objetivo deste linha e cobrir emergemcias e a medida que vao entrando 

recursos na conta, o saldo devedor vai sendo reduzido ate que seja coberto 

totalmente. A conta garantida e um facilitador para atender as necessidades 

imediatas de recursos do cliente. Do lade do banco representa um neg6cio de 

emprestimo, porem dificulta o dimensionamento da necessidade de recursos devido 

o banco na ter previsao de quanta e quando utilizara a conta garantida. 

2.5.2 Desconto de Duplicatas 

A empresa negocia as duplicatas com a institui9ao financeira, avaliza-as, ou 

seja, responsabiliza-se pelo pagamento, case o sacado nao o fa9a. 0 banco cobra 

uma taxa de juros, e uma especie de antecipa9ao feita pelo banco as empresas em 

troca de duplicatas a cobrar, ou seja e uma forma de antecipar o caixa ao seu 

cliente. Normalmente, o banco, alem de avaliar seu cliente, o cedente da duplicata 

quer saber quem sao os sacados para julgar a qualidade das duplicatas. Geralmente 

o prazo de duplicatas varia de acordo com a atividade do cliente. 

2.5.3 Desconto de Cheques 

0 Brasil e diferenciado des demais pafses per existir a fun9aO paralela do 

cheque aonde o cliente assume um compromisso atraves desta forma de 

pagamento. 0 ciclo ocorre da mesma forma que a duplicata, onde a empresa 

negocia os cheques com a institui9ao financeira, avaliza-as, ou seja, responsabiliza

se pelo pagamento, case o emitente do cheque nao o fa9a. 0 banco cobra uma taxa 

de juros, e uma especie de antecipa9ao feita pelo banco as empresas em troca des 

cheques a cobrar, ou seja e uma forma de antecipar o caixa ao seu cliente. 



24 

Normalmente, o banco, alem de avaliar seu cliente, quer saber quem sao os 

emitentes para julgar a qualidade dos mesmos. 0 prazo e a concentragao do 

emitente e definida pelo banco atraves de sua polftica de credito. 

2.5.4 Leasing 

A operagao de leasing, ou arrendamento mercantil, e caracterizada pela 

aquisigao de urn bern por uma empresa de arrendamento mercantil (arrendadora) 

que concede ao seu cliente (arrendatario) o uso desse bern por urn determinado 

perfodo de tempo. A empresa arrendadora tern a propriedade do bern, enquanto que 

a arrendataria tern posse. A operagao assemelha-se a urn financiamento de media 

ou Iongo prazo, com opgao de compra no final do perfodo. Durante o prazo do 

contrato a empresa arrendataria paga mensalmente uma parcela e ao final do 

perfodo o arrendatario pode adquirir o bern pelo valor residual previamente definido. 

E uma forma de uma empresa atender as suas necessidades de uso de 

equipamento, vefculos e outros bens sem precisar imobilizar recursos. 

2.5.5 Finame 

0 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social BNDES, 

responde pela polftica brasileira de investimentos a Iongo prazo, visando o 

desenvolvimento economico e social de urn pals, o fortalecimento da empresa 

nacional e a criagao de p61os de produgao, entre outras fungoes. Tern urn conjunto 

de recursos, por exemplo FINAME, que visa atender as necessidades de 

investimento das empresas nacionais, na aquisigao de maquinas e equipamentos. 

Por meio do FINAME, as empresas podem financiar certos percentuais de seus 

investimentos em ativo imobilizado. Para financiar investimentos de carater 

permanente, o FINAME e uma linha de recursos a Iongo prazo. Os bancos, na 

condigao de repassadores desse tipo de recursos, recebem uma comissao e 

assumem o risco de credito. Como em qualquer operagao de investimento, e 

necessaria urn projeto para demonstrar a viabilidade tecnica e financeira do 

empreendimento. 
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2.5.6 CDC 

CDC ( Cn3dito Direto ao Consumidor) e destinado ao financiamento de bens e 

servic;os. 0 financiamento de vefculos e urn exemplo tfpico desse tipo de operac;ao. 

Outros bens de consume duraveis , como geladeira, televisores, computadores 

podem ser objetos de CDC. 

2.5.7 Capital de Giro 

Os emprestimos de capital de giro sao operac;oes feitas pelos bancos para 

fornecimento de recursos as empresas para atender as suas deficiencia de capital 

de giro. Existe urn contrato especial onde se estabelece o prazo, formas de 

pagamento, taca e encargos em geral, valores e garantias. 

Urn exemplo bern tfpico de empresas que recorrem a esta modalidade de 

credito sao as que tern ramos de atividades sazonais, como as livrarias e 

papelarias, em janeiro e fevereiro sao os seus meses de picos de vendas, e os 

estoques devem estar completes para atender a demanda deste perfodo, porem a 

empresa pede vir a nao ter o recurso disponfvel para urn volume alto de compras e 

desta forma acaba recorrendo ao capital de giro que pede ser page em varias 

parcelas e ficando dentro da capacidade de pagamento do cliente. 

2.5.8 Vendor 

0 produto vendor e uma forma de suprimento de capital de giro para a 

empresa, que efetua venda a prazo aos seus clientes e faz cessao de credito a urn 

banco. Desse modo, a empresa vende a prazo e recebe a vista. Na operac;ao a 

empresa vendedora transfere o credito ao banco mediante uma determinada taxa de 

desconto e assume o risco de credito do tftulo. E o modo de financiamento do 

comprador. No vendor, ha a tendencia de que a taxa de juros para o comprador seja 

menor que as taxas normais de mercado praticadas para o financiamento direto. 0 

faturamento e feito pelo valor de venda a vista, reduzindo a base de calculos para 

impastos e encargos sao pages pelo comprador. 
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2.5.9 Compror 

A iniciativa parte do comprador, que concentra em si o risco de credito, a 
linha de credito serve para financiar o estoque, onde possibilita a empresa utilizar 
parcialmente o limite aprovado para pagamento dos compromissos com seus 
fornecedores. A recomposigao do limite e feita a cada amortizagao. 

Vantagens para o Comprador: 

• Possibilita a negociagao de melhores pregos com seus fornecedores. 
• Negociagao de desconto para pagamento a vista. 
• Alongamento do prazo de pagamento de suas compras. 
• Obter beneffcio fiscal, com redugao do custo tributario. 

Vantagens para o Fornecedor: 

• Recebimento a vista das vendas realizadas. 
• Redugao da carga tributaria (beneffcios fiscais). 

2.5.10ACC 

0 ACC ( Adiantamento sabre contratos de cambia) e um produto destinado as 

empresas que praticam exportagao de seus produtos e consiste na antecipagao de 

recursos em moeda nacional, equivalente aos valores em moeda estrangeira. Essa 

antecipagao do equivalente em moeda nacional pede ser total ou parcial em relagao 

aos valores totais a serem exportados. Trata-se de uma forma de incentivar a 

exportagao, adiantando ao produtor brasileiro recursos necessaries para financiar a 

produgao de bens a serem exportados. 

Porem ap6s a empresa exportadora produzir seus bens e embarca-los, o 

adiantamento deixa de ser ACC e passa a ser ACE ( Adiantamento contrato de 

exportagao). 
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2.6 Definicoes das pollticas de credito 

Segundo Jucius e Schelender .. " as polfticas proporcionam orienta<;oes 

uniformes e consistente nos casas de problemas, questoes ou situa<;oes que se 

repetem frequentemente" 

A polftica de credito tambem chamada por alguns autores de "padroes de 

credito", sendo seu objetivo basico de orienta<;ao nas decisoes de credito, em face 

do objetivos desejados e estabelecidos. Pode-se dizer que polftca de credito e: 

• urn guia decisao de credito, porem nao e a decisao; 

• rege a concessao de credito, porem nao concede o credito; 

• orienta a concessao de credito para o objetivo desejado, mas nao e o objetivo 

em si. 

Para a defini<;ao das polfticas de credito de urn banco existe o envolvimento 

da mais alta gerencia pois eles iram determinar para onde o barco vai andar, qual 

o risco que pretendem correr em cada segmento que atendem. 

Ao se definir a normas ou seja polftica o primeiro ponto e observar o macro

ambiente que influencia em toda atividade financeira, sendo: o governo, 

economia de urn pals, concorrencia, cultura do povo e o clima. 

0 regime de governo e seu maior e menor gra de liberdade sera urn dos 

pilares de sustenta<;ao do macroambiente onde opera o sistema financeiro, 

acredita-se que nao existe pior incerteza para urn banqueiro quanta as regras 

polfticas e economicas e as amea<;as que possam decorrer dessas incertezas. 

A economia do pals, da regiao, do estado ou do municipio e urn fator 

determinante na forma de opera<;ao das institui<;oes e do sistema financeiro. 

Urn banco deve saber oferecer linhas de credito compatfveis com as 

necessidades da comunidade. E os padroes de analise de credito devem-se 

moldar-se conforme a regiao que atende. 

Jucuius, Michel J. Schelender, William E. lntrodu<;ao a Administra<;ao. Sao Paulo: 

Atlas 1979. 
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Outro ponto importante relacionado a economia e a diversificac;ao de ramos 

de atividade que urn banco opera, pois pode ocorre algo na economia que afete toda 

urn segmento e caso o banco esteja concentrado em emprestimos para este cliente 

suas chances de quebrar sao grandes. 

Sempre devemos fazer a nossa atividade mas com urn olho voltado para a 

concorrencia, observando nossos pontes fracas e fortes e da mesma forma dos 

concorrentes, com ajuda do marketing e planejamento auxiliando e 

desenvolvendo formas para que as metas sejam alcanc;adas. 

0 clima e a natureza tern influencia na economia, na agricultura e nos habitos. 

E urn fator de analise. 

A cultura de uma reg1ao ou pais e outro componente a ser analisado no 

estudo do macroambiente, deve-se ter facilidade para assimilar os costumes e da 

realidade. 

Ou seja a politica de credito sao as normas que cada banco define para 

atender os clientes, como vai operar com determinado produto, quais serao as 

garantias envolvidas, qual o prazo, quais sao os fatos determinantes para 

tomada de decisao, com base na forma que o banco pretende trabalhar sendo 

mais agressivo ou nao, seguindo as normas da legislac;ao brasileira, do Banco 

Central e C6digo Civil. 

Resumindo de forma geral podemos citar que os fatores que interferem e os 

que devem ser abrangidos, podemos citar: 

• as normais legais: na fixac;ao da Politica de Credito de urn banco, 

havera necessidade de observac;ao das normas emitidas pelas 

autoridades monetarias; 

• a definic;ao estrategica do banco: fatores do porta das empresas a 

serem atingidas, areas de atuac;ao geografica, segmentac;ao de 

mercado e produtos financeiros, serao decisivos na determinac;ao dos 

padroes de credito; 

• os objetivos a serem alcanc;ados: as metas de lucratividade e os 

objetivos de neg6cios a serem alcanc;ados serao componentes da 

politica geral do banco; 

• a forma de decisao e de delegac;ao do poder: trata-se da carta e 

alc;ada, onde define o valor de cada alc;ada, dependendo do cargo e 
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status do colaborador envolvido e bern como se algada sera 

individual, conjunta ou colegiada; 

• os limites de credito: e a forma que pretendo definir os riscos ao 

cliente, sendo que existe as opgoes de fazer um pacote de 

modalidades e o cliente utiliza da forma que pretende ou analise risco 

por risco, versus a modalidade; 

• a analise de credito: quando um banco trabalha com clientes e 

atividades, partes, regioes diferentes muitas vezes precisara ter 

criterios de analise tambem diferentes. A forma de analisar um risco 

de R$ 1.000.000,00 nao pode ser o mesmo para uma operagao de R$ 

1.000,00; 

• a composigao e a formalizagao dos processes: as normas de credito 

devem definir quais os documentos compoem um processo de credito 

sendo: contrato social, a ficha cadastral, a ficha de inscrigao do 

cliente, as demonstragoes financeiras, as planilhas de analise, o 

relat6rio de analise de credito, pesquisa a respeito dos restritivos do 

proponente e a proposta de operagao. 

• a administragao e o controle de credito: a evolugao tecnol6gica no 

campo e informatica facilitou para administragao e controle de credito. 

A polftica de credito que ira definir os criterios e classifica<;:ao de risco, 

as formas de acompanhamento e revisao de credito, as algadas de 

decisao para transferencias de operagoes de credito em liquidagao, 

entre outros fatores relevantes. 
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2. 7 Analise de Credito 

A analise de cn§dito inicia-se no primeiro contato com o cliente, quando o 

cliente vem ate o gerente ou vice versa quando o gerente vai visitar o cliente e 

pleitear a abertura da conta corrente e com conseqOencia a analise de credito a 

implanta9ao de limites e o infcio do relacionamento. 

A analise de credito para pessoa jurfdica incluir varies itens conforme 

mencionados abaixo: 

-Tempo de funda9ao; 

- Atividade, e o tempo que esta neste mesmo ramo; 

- Tamanho da empresa, porte; 

- Numero dos Funcionarios; 

- Patrimonio e estrutura; 

- Faturamento; 

- Fornecedores; 

- Clientes; 

- Apontamentos e restritivos; 

- Balan9os Patrimoniais; 

- S6cios; 

- Endividamento; 

Dentro dos s6cios podemos destacar os seguintes itens, que tratam-se da 

analise da Pessoa Ffsica gestora da empresa: 

-ldade; 

- Patrimonio; 

- Apontamentos e restritivos; 

- Estado civil - caso seja casado qual a forma da uniao e a mesma analise da 

pessoa ffsica deve ser efetuada para os conjuges; 

- Endividamento; 

- Participa9ao em outras empresas; 

Todos os detalhes nao devem passar desapercebidos, tudo deve ser 

observado, abaixo destacaremos aspectos relevantes para analise de credito da 

pessoa jurfdica. 
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2.7.1 ldade e porte da empresa: 

A analise da idade das empresas propicia-nos importantes informagoes, ainda 

mas, o Brasil sendo um pals empreendedor e que todos as dias empresas abrem e 

fecham, conforme estudos a media de insolvencia ocorre entre as tres e seis anos e 

50% delas se concentraram na faixa de ate nove anos de idade, e foi observado que 

empresas antigas quebram ap6s a mudanga ocorrida na administragao, isto e, na 

troca de geragao de comando dos neg6cios. Porem nao pede ser afirmado que 

empresas novas nao podem ser saudaveis e que as empresas antigas nao podem 

quebrar. 

Em resume e importante observar a data da fundagao da empresa e case 

existam alteragoes o que vern ocorrendo com a mesma, mudou de enderego, 

atividade au s6cios, sendo que este ultimo item e importante, pais uma empresa 

pede apresentar uma fundagao antiga como dez anos de existencia, porem ao 

observar a data da entrada dos s6cios atuais verifica-se que foi recente e muitas 

vezes esta experiencia de dez anos nao existe. Avaliar se as atuais s6cios podem 

comprovar experiencia, justificar qual foi o motive da compra au venda da empresa, 

o mesmo ocorre com alteragao do ramo de atividade, pode-se ter muito 

conhecimento no ramo de materiais de construgao a case altere atividade para 

supermercado e um ramo totalmente diferente e novo. 

2.7.2 Ramo de atividade: 

As empresas cujo ramo de atividade esta diretamente relacionado com outre 

sofre influencias. Desse modo, e importante conhecermos o comportamento dos 

diversos setores de atividade economica e tambem a correlagao entre setores. lsso 

sera um importante direcionador no processo de diversificagao de risco. Par 

exemplo, o desaquecimento do ramo de construgao civil afeta diretamente o 

desempenho das empresas de materiais de construgao empreiteiras e olarias. 

Outre cuidado relevante sao empresas que operam atividades da moda como 

fabricas de sapatos em especial feminines pais deve sempre estar com as estoques 

atualizados para ter exito na colocagao deles no mercado, case contrario tera 

dificuldades de vender seu estoque e au produgao e ter sempre uma linha 

atualizada. 
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2.7.3 Grupo economico: 

Quando a empresa analisada tern como s6cios outras empresas au as s6cios 

da empresa sao proprietaries de outras empresas au ainda a situac;ao do aval ter 

participac;ao em empresas, deve ser formado um grupo economico. A ideia principal 

e verificar quanta de risco o grupo tera com a instituic;ao financeira para evitar 

concentrac;ao de riscos, da mesma forma, analisar estas empresas, independente se 

tern au nao c/c com a instituic;ao financeira, porem e primordial ter um cadastre no 

mfnimo basico, onde podem ser extrafdas informac;oes como: a) apontamentos e 

restritivos; b) quanta tempo existe; c) qual e a atividade; d) existe relac;ao com as 

neg6cios da empresa que esta pleiteando riscos e as demais empresas ligadas au 

operam em ramos distintos, caso sim, deve ser levantado o motivo;. A instituic;ao 

financeira define o percentual relevante de co-participac;ao porem 25% e bern usual 

e relevante. 

2.7.4 Apontamentos e Restritivos: 

Todo o sistema de um banco faz leitura de um CNPJ e CPF e faz buscas dos 

apontamentos ocorridos nos ultimos cinco anos. ((Caso existam deve ser 

questionado: a) a data que ocorreu; foi recente au mais antigo, o que demonstra que 

o problema ja foi solucionado; b) o que gerou; c) a gravidade d) as valores sao 

relevantes; Cabe ao gerente ja justificar para equipe de analise de credito au ele 

mesmo exercendo sua alc;ada deve buscar maiores detalhes com o cliente em 

relac;ao ao que ocorreu, vista que sao indicatives negatives. 

2.7.5 Sazonalidade: 

Existem empresas cujos mercados que atuam dependem de epocas 

especfficas, como e o caso daquelas que produzem sorvete, que devem orientar sua 

produc;ao para atender as epocas de maior demanda. 0 principal e observar a 

sazonalidade da empresa e contar que existiram alguns perfodos com grande queda 

do faturamento e a empresa deve ter fOiego para se manter neste perfodo e 

relevante e necessita ser bern observado. 
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2.7.6 Concentra9ao: 

Conhecer quem sao os fornecedores e os clientes da empresa e primordial, 

deve-se ter cuidado com empresas que tern grande dependemcia do fornecedor, 

sendo que este fornece o principal produto ou materia prima, ou ainda a situa9ao de 

urn unico cliente, ou seja operar com clientes concentrados. 0 risco ocorre caso o 

fornecedor desista de operar com a empresa ou venha a ter problemas e 

dificuldades de fornecer a materia prima. Podemos imaginar como ficaria a situa9ao 

da empresa sem ter como produzir e efeito cascata sem receber e ter como honrar 

as dividas com bancos, funcionarios, governo, etc. 

A concentra9ao com urn unico cliente e outro ponto bern delicado e da 

mesma forma gera a situa9ao de risco e os problemas mencionados, urn exemplo 

pode ser uma fabrica de pe9as automotivas, caso a grande parte ou toda produ9ao 

seja vendida para a montadora x e esta desista ou encontre outro fornecedor como 

a empresa fica de maos atadas. 

2.7.7 Endividamento 

Analisar o endividamento do cliente no mercado e a soma total de riscos, que 

e obtido junto ao Banco Central do Brasil, atraves do sistema chamado Sisbacen, 

ap6s o levantamento dos valores deve-se observar: a) Quanta o cliente tern de 

faturamento medio (media dos ultimos seis ou doze meses) versus o endividamento 

total; b) Quanta do faturamento esta comprometido com pagamento de 

emprestimos; c) Quanta e de Iongo e medio prazo; d) Quais as modalidades mais 

usadas; com estes questionamentos e analises vai se formando a decisao de 

credito. 
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2.8 Tomada de decisao 

Com base em tudo que foi mencionado nos itens anteriores chega o memento 

da defini9ao do risco. 

A grande maioria dos bancos atualmente utiliza sistemas de informatica como 

outre indicative na decisao de credito, assim que o cadastre e formado com as 

informa9oes colhidas o sistema faz uma leitura e estipula urn rating ou score para o 

cliente, baseado em estudos em rela9ao ao mercado que a empresa opera, 

atividade, regiao, idade dos s6cios, patrimonio da empresa, porte, etc e para cada 

subitem vai gerando urn peso que ao final teremos o score que auxilia na tomada de 

decisao. 

Depois que ocorre a implanta9ao do limite o sistema efetua uma leitura do 

comportamento do cliente que pode ser mensal e avalia os excesses, usos dos 

limites, hist6ricos de cheques devolvidos, etc, e uma ferramenta de grande auxilio e 

pro ativa na tomada de decisao e manuten9ao dos riscos. 

Existem tres perguntas fundamentais em qualquer situa9ao de emprestimo. 

Para que? 

Por quanta tempo 

Como vai repagar? 

lnicia-se a tomada de decisao a partir de uma proposta de credito onde e 

definido a modalidade, o valor, o prazo, a taxa e as garantias. 

0 analista de credito e ou gerente caso tenha al9ada para implanta9ao de 

riscos vai analisar a opera9ao, medindo os riscos que envolvem, observando a 

opera9ao se esta dentro da polftica de credito determinada pela institui9ao financeira 

e/ou vamos operar fora de algum padrao. 

A decisao de credito pode ter muitas variaveis e e algo complexo, para tanto 

numa equipe de vinte pessoas cada uma pode tomar uma decisao diferenciada e 

baseia-se muito tambem em experiencias anteriores, o feeling em rela9ao a 

opera9ao, os confortos, as garantias, a situa9ao economica do pals no memento e 

ou as diretrizes da institui9ao financeira. 

0 parecer final e uma escolha entre as alternativas conhecidas e as possfveis 

de serem efetuadas. · 
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As empresas tern uma grande ferramenta para analise de cn§dito que sao os 

balanc;;os, onde muitas informac;;oes podem ser colhidas e torna-se urn ponto forte 

para a decisao de cn§dito. 

Pela abrangencia do tema iremos levantar alguns pontos relevantes sabre 

analise financeira de uma empresa, ou seja os principais Indices para auxiliar na 

decisao. 

Segundo JOSE PEREIRA DA SILVA 2000, podemos conceituar analise 

financeira como sendo o exame das informac;;oes obtidas por meio das 

demonstrac;;oes financeiras, com intuito de compreender, avaliar, aspectos como: a) 

a capacidade do pagamento da empresa por intermedio da gerac;;ao de caixa, b) a 

capacidade dede remunerar os investidores gerando Iuera em nlveis compatfveis 

com suas expectativas, c) nfvel de endividamento, motivo e qualidade do 

endividamento, d) polfticas operacionais e seus impactos na necessidade de capital 

de giro da empresa, e) diversos outros fatores que atendam ao prop6sito do objetivo 

da analise. 

Para se ter uma analise dos dados do balanc;;o mais completa, deve-se ter no 

mlnimo tres perlodos. 

3.1 Reclassificacao do balanco 

0 balanc;;o pode ser analisado da forma que foi apresentado, porem nem 

sempre as contas estao corretamente classificadas nas contas e/ou grupos que 

deveriam estar. Para adequar o balanc;;o entao se faz necessaria uma reclassificac;;ao 

das contas, como exemplo a conta duplicatas descontada e uma conta dedutora da 

conta clientes, porem, nada mais e do que urn emprestimo com bancos o ideal e 

transferir o saldo para o passive junto com emprestimos, essas pequenas alterac;;oes 

podem ser significativas no momenta na analise dos dados porem, caso nao ocorra 

os Indices levantados nao sao corretos e ideais para analise. 
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3.2 Balanco Patrimonial 

0 Ativo Total representa os bens e direitos e e subdividido em tres grandes grupos 

send a: 

Ativo Circulante: serao classificadas neste grupo, alem das disponibilidades ( caixa, 

bancos e aplicagoes), as demais contas pertinentes ao giro da empresa no curta 

prazo ou seja 360 dias, tais como: clientes, estoques e outros creditos. 

Ativo Realizavel a Longo Prazo: Sao as mesmas contas do Ativo Circulante todos os 

direitos a receber ou apropriar-se porem acima de 365 dias. 

Permanente: Como o propria nomenclatura trata-se dos bens, aplicagoes e 

investimentos em novas negocios ou produtos da empresa que sao permanentes. E 
dividido em lnvestimentos, lmobilizado e Diferido. 

Os lnvestimentos sao correspondentes a participagao que a empresa possua em 

outras sociedades, como socia ou acionista e em carater permanente. 

0 lmobilizado representa os bens como maquinas, moveis, imoveis e vefculos e da 

mesma forma os direitos como marcas e patentes, nao destinados a comercializagao 

mas ligados a produgao e a manutengao das empresas. 

0 Diferido sao contas pre-operacionais, as despesas com a modernizagao da 

empresa e bem como despesas com pesquisas para novas produtos, fabricas enfim 

alga que possa proporcionar melhores resultados no futuro. 

0 Passivo Total representa as obrigagoes e o capital proprio e e subdividido em tres 

grandes grupos sendo: 

Passivo Circulante: Todas as obrigagoes num perfodo inferior ou igual a 360 dias, 

tais como fornecedores, bancos e salarios a pagar. 

Passivo Exigfvel a Longo Prazo: Todas as obrigagoes como as do Passivo 

Circulante porem acima de 360 dias. 
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Ternes uma conta especial que pode ser considerada urn sob grupo que chama-se 

Resultado de Exercicio Futuro: sao valores que ainda nao podem ser tides, em 

definitive, como capital proprio, mas tambem nao trata-se de capital alheio. 

Patrimonio Uquido: Sao classificadas as contas como capital social e as reservas 

em geral, dos Iueras retidos e acumulados. 

3.3 Analise Vertical e Horizontal 

Atraves da analise podemos encontrar a relagao de cada item do balango 

com o total, o ideal e que no minima tenha-se os balangos de tres onde pode ser 

observado o seguinte comparative, em 2005 clientes representava 36,84% do total 

do Ativo ja em 2006 em relagao ao Ativo a conta clientes representa 45% ou seja, 

qual o motive do aumento?; o cliente vendeu mais ou prazo ficou maier?; estes 

questionamentos geram informagoes relevantes e da mesma forma ocorre com as 

contas do Passive e da ORE. 

ANALISE VERTICAL 2004 2005 2006 
Ativo Circulante 390.000 61,90% 662.000 69,68% 708.000 70,80% 
Caixa, Bancos e Aplicar;:oes 42.000 6,67% 54.000 5,68% 65.000 6,50% 
Clientes 203.000 32,22% 350.000 36,84% 450.000 45,00% 
Estoques 120.000 19,05% 206.000 21,68% 180.000 18,00% 
Outros Ativos 25.000 3,97% 52.000 5,47% 13.000 1,30% 
Ativo Realizavel a Longo Prazo 35.000 5,56% 25.000 2,63% 56.000 5,60% 
Impastos a restituir 35.000 5,56% 25.000 2,63% 56.000 5,60% 
Ativo Permanente 205.000 32,54% 263.000 27,80% 236.000 23,60% 
lmobilizado 205.000 32,54% 263.000 27,68% 236.000 23,60% 
Ativo Total 630.000 100,00% 950.000 100,00% 1.000.000 100,00% 

As informagoes da Analise Horizontal somente podem ser obtidas se tivermos 

mais de urn periodo, pais nada mais e do que a relagao das mesmas contas 

confrontadas de urn ana para o outre para observar se elas vern aumentando ou 

diminuindo. 

Conforme, o balango abaixo observamos que a Conta Caixa, Bancos e 

Aplicagoes de 2005 cresceu 69,7% em relagao a 2004, ja os impastos a restituir 

ocorreu urn decrescimo de 28%., e desta forma que e feita a analise, quais contas 

sao importantes que ocorra redugao e/ou aumento, porem par tras de cada 
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informac;ao existe uma informac;ao relevante, nao necessariamente o aumento do 

endividamento seja ruim pois pode representar a compra de uma maquina que 

aumentou a produc;ao e agora atende a demanda e em contrapartida houve urn 

aumento da receita em tres vezes, o exemplo e bern simples porem para deixar claro 

que deve-se buscar as causas, segundo Schrickel (2000). 

ANALISE HORIZONTAL 2004 2005 2006 
Ativo Circulante 390.000 100,00% 662.000 69,74% 708.000 6,95% 
Caixa, Bancos e Aplicac;oes 42.000 100,00% 54.000 28,57% 65.000 20,37% 
Clientes 203.000 100,00% 350.000 72,41% 450.000 28,57% 
Estoques 120.000 100,00% 206.000 71,67% 180.000 -12,62% 
Outros Ativos 25.000 100,00% 52.000 108,00% 13.000 -75,00% 
Ativo Realizavel a Longo Prazo 35.000 100,00% 25.000 -28,57% 56.000 124,00% 
Impastos a restituir 35.000 100,00% 25.000 -28,57% 56.000 124,00% 
Ativo Permanente 205.000 100,00% 263.000 28,29% 236.000 -10,27% 
lmobilizado 205.000 100,00% 263.000 28,29% 236.000 -10,27% 
Ativo Total 630.000 100,00% 950.000 50,79% 1.000.000 5,26% 

3.4 Liquidez 

Segundo Jose Pereira da Silva ( 2000), os indices de liquidez visam fornecer 

uma medida, ou melhor, urn indicador da capacidade da empresa de pagar suas 

dividas, a partir da comparac;ao entre os direitos realizaveis e as exigibilidades. 

3.4.1 Liquidez Geral 

Indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizaveis a 

curto prazo, Iongo prazo para fazer face as suas dfvidas totais. 

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigfvel a Longo Prazo 

A interpretac;ao do fndice de liquidez geral e no sentido de quanto maior 

melhor, mantidos constantes dos demais fatores. 
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3.4.2 Liquidez Corrente 

Indica quanta a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizaveis a 

curta prazo, comparando com suas dividas serem pagas no mesmo periodo. 

LC = Ativo Circulante 

Passive Circulante 

3.4.3 Liquidez Seca 

Indica quanta a empresa possui em dinheiro, em aplicag6es financeiras a 

curta prazo e em duplicatas a receber, para fazer face ao seu passive circulante, au 

seja sao as contas mais liquidas e faceis de serem transformadas em caixa, exclui a 

conta Estoques pais nao e tao rapido e facil de transformar as estoques em caixa. 

LS = Ativo Circulante - Estoques 

Passive Circulante 

Os tres indices de liquidez completam-se entre si e permitem o analista certo 

aprofundamento no exame do risco da empresa. Sao parametres cuja observagao e 

necessaria, mas nao suficiente para conclusao acerca da robustez financeira da 

empresa. 

E em todos as indices o percentual encontrado deve ser dividido par 100% e 

retirando a porcentagem Iemos que a empresa apresenta X reais para liquidar sua 

divida. Conforme Schrickel (2000) a liquidez e " a capacidade de liquidar obrigagoes 

em dia". 

3.4.4 Prazo Media de Rotagao dos Estoques 

0 prazo media de rotagao dos estoques indica quantos dias em media, as 

produtos ficam armazenados na empresa antes de serem vendidos Na forma de 

interpretar a conta estoques, a primeira e observar o montante de estoques e este 

representa uma certa potencialidade de ser transformado em dinheiro e outra forma 

e entender estoques como uma aplicagao de recursos no ativo circulante. Quanta 
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maiores os estoques, mais recursos a empresa se compromete, e junto com as 

mesmos, os custos de aquisi<,;:ao ou fabrica<_;:ao, os gastos com transportes, 

armazenagem e seguros. 0 importante [e observar o que esta financiando as 

estoques, se sao os recursos proprios ou de terceiros. 

A formula para o calculo e a seguinte: 

Estm = Estoque medic 

PMRE = Estm x DP 

CMV 

DP = Dias do periodo, ou seja 360 dias para urn ana 

Le-se que quanta maier, pier, pais quanta mais demora para radar os estoques, mas 

a empresa demora para receber e estoque parade significa custo. Entretanto deve 

ser analisado juntamente com os prazos de recebimento de vendas e pagamento de 

compras. 

3.4.5 Prazo Medic de Recebimento de Vendas 

0 prazo medic de recebimento representa quantos dias em media, a empresa 

leva para receber e decorrente de dais fa to res basi cos: a) montante de vend as e b) 

prazo concedido aos clientes para pagamento. 

A formula para o calculo do prazo medic de recebimento das vendas e a 

seguinte: 

PMRV = DRm x DP 

VL +IMP 

DRM = Duplicatas a Receber (media do periodo) 

VL = Vendas Liquidas e ou Receitas Liquidas 

IMP= Impastos sabre vendas 

DP = Dias do periodo considerado 
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Do ponto de vista de analise de risco, prazo media de recebimento das 

vendas e urn fndice do tipo "quanta maior, pior''. Contudo, convem analisa-lo 

juntamente com os prazos de rotac;ao de estoques e de pagamento das compras. 

3.4.6 Prazo Media de Recebimento de Compras 

0 prazo media de compras representa quantos dias em media, a empresa 

leva para pagar seus fornecedores. 

A formula para o calculo do prazo media de recebimento de compras e a 

seguinte: 

PMPC= FORNm X DP 

c 
FORNm = Fornecedores ( media do perfodo) 

C = Compras 

DP = Dias do perfodo considerado 

Do ponto de vista de analise de risco, prazo media de pagamento das 

compras e urn fndice do tipo "quanta maior, melhor'', desde que seu volume de 

fornecedores nao se mantenha alto par atraso nos pagamentos. 

3.5Analise de Estrutura 

Segundo Jose Pereira da Silva (2000), cita que os Indices de estrutura sao 

aqueles que relacionam a composic;ao de capitais pr6prios e de terceiros, que 

medem os nfveis de imobilizac;ao de recursos e que buscam diversas relac;oes na 

estrutura da dfvida da empresa. 

3.5.1 Participac;ao de Capitais de Terceiros 

0 fndice de participac;ao de capitais de terceiros indica o percentual de capital 

de terceiros em relac;ao ao patrimonio liquido, retratando a dependencia da empresa 

em relac;ao aos recursos externos. 



PCT =Passive Circulante + Exigfvel a Longo Prazo x 100 

Patrimonio Lfquido 
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A interpretac;ao do fndice de participac;ao de capitais de terceiros, 

isoladamente, para o analista financeiro, cujo objetivo e avaliar o risco da empresa, e 

no sentido de quanta maier, pier, mantidos constantes fatores. Para a empresa, 

entretanto, pede ocorrer que o endividamento lhe permita melhor ganho per ac;ao, 

porem associado ao maier ganho estara o maier risco. 

3.5.2 Composic;ao do Endividamento 

Indica quanta da dfvida total da empresa devera ser page a curta prazo, isto 

e, as obrigac;oes a curta prazo comparadas com as obrigac;oes totais. 

CE= Passive Circulante X100 
--------~==~~~:=~~--------

Passive Circulante + Exigfvel a Longo Prazo 

Da mesma forma quanta maier o fndice e pier, mantidos constantes os 

demais fatores. 0 fndice composic;ao do endividamento mostra as caracterfsticas do 

endividamento da empresa, quanta ao vencimento das dividas, o fate isolado de a 

divida estar concentrada no curta prazo nao e, necessariamente urn fator negative, e 

precise conhecer a estrutura geral da empresa, quanta a participac;ao de capitais de 

terceiros, sua capacidade de gerac;ao de recursos e mesmo sua condic;ao de 

renovar a divida de curta prazo junto aos credores. 

3.5.3 Endividamento Financeiro sabre o Ativo Total 

Esse fndice indica a participac;ao do passive financeiro no financiamento do 

ativo da empresa, mostrando a dependencia da empresa junto a instituic;oes 

financeiras. 0 ativo total representa a totalidade des recursos aplicados na empresa, 

enquanto a dfvida financeira representa os recursos provenientes de bancos ou 
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outras fontes financeiras com semelhante impacto atual ou futuro, segundo Jose 

Pereira da Silva ( 2005). Sendo a formula: 

Legenda: 

EFT= DD+IF+ TLP+DIV+ELP x100 

Ativo Total 

DD = Duplicatas Descontadas 

IF= lnstituic;oes Financeiras 

TLP = Transferencia do Iongo prazo para o passive circulante 

DIV = Dividendos, impasto de renda e outros. 

ELP = Exigivel a Iongo prazo 

A interpretac;ao da relac;ao da divida financeira em relac;ao ao ativo total e no 

sentido de quanta maier, pier, indicando que quanta menos a empresa depender de 

recursos remunerados para financiar seu ativo, melhor sera a qualidade de sua 

estrutura de capitais. 

3.6Analise da Lucratividade e Desempenho 

3.6.1 Giro do Ativo 

0 giro do ativo e um des principais indicadores da atividade da empresa. 

Estabelece relac;ao entre as vendas do periodo e os investimentos totais efetuados 

da empresa, que sao representados pelo ativo total medic. 

GA = Vendas liquidas ou Receitas liquidas 

Ativo total medic 

Sendo: Ativo total medic o valor do ativo total do ana X1+X2 /2 ou seja a 

media des dais anos. 

A melhor interpretac;ao isolada do indice de giro do ativo e no sentido de 

"quanta maier, melhor", indicando o nivel de eficiencia com que sao utilizados os 

recursos aplicados na empresa, isto e, o ativo total. 

3.6.2 Retorno sabre as Vendas 
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0 indice compara o Iuera liquido em relagao as vendas liquidas do perfodo, 

fornecendo percentual de Iuera que a empresa esta obtendo em relagao ao 

faturamento. 

RSV = Luera Uguido x 100 

Vendas Uquidas 

A interpretagao do indice de retorno sabre as vendas e no sentido de que 

"quanta maior, melhor". 

3.6.3 Retorno sabre o Ativo 

0 indice de retorno sabre o ativo indica a lucratividade que a empresa 

propicia em relagao aos investimentos totais representados pelo ativo total media. 

RSA = Luera Uguido x 100 

Ativo Total Media 

A interpretagao do indice de retorno sabre as vendas e no sentido de que 

"quanta maior, melhor". 

3.6.4 Retorno sabre o Patrimonio Liquido 

0 indice de retorno sabre o patrimonio liquido indica quanta de premia os 

acionistas e ou proprietaries da empresa estao obtendo em relagao e seus 

investimentos no empreendimento. 0 Iuera, portanto, e o premia do investidor pelo 

risco do seu neg6cio. 

RSPL= ____ ~L=u=c~ro~Li~q~u~id=o ____ __ 
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Patrim6nio Uquido media 

Sendo: Patrim6nio liquido media e o valor do ativo total do ana X1 +X2 I 2 au seja a 

media dos dais anos. 

A interpretagao do indice de retorno sabre o patrim6nio liquido e no sentido de 

"quanta maier, melhor". 
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4. CONSIDERA<;CES FINAlS 

As instituic;oes financeiras cada vez mais buscam safdas para melhorar o 

credito, para que o mesmo seja sadie, pois o risco adequado com a capacidade de 

pagamento do cliente e lucre na certa, onde o cliente sai ganhando e nao toma alem 

da sua capacidade de pagamento e da mesma forma a instituic;ao ganha pois as 

chances de perdas sao reduzidas. Este seria o mundo perfeito, por isso cada vez 

mais e mais surgem indicadores para a tomada de decisao de credito. 

Credito influemcia a economia de um pais e esta diretamente envolvido com o 

desenvolvimento, a situac;ao economica e o estado que encontra-se seja de 

estabilidade ou com a temida inflac;ao subindo. 

Os Indices financeiros e economicos das empresas sao grandes ferramentas 

e auxiliam em muito a tomada de decisao, porem deve-se atentar que muitas vezes 

os dados sao estaticos de um perfodo ja ocorrido, o importante e observar o ontem, 

hoje e o cenario futuro. Conceder credito e gerenciar uma carteira, e ter uma visao 

alem e vive-se muito do futuro, cenarios que muitas vezes nao acontecem ou outros 

que ocorrem e que seriam inimaginaveis. 

A func;ao do credito e levantar os riscos envolvidos na operac;ao, ate onde se 

pretende chegar, qual o risco embutido no neg6cio e qual o retorno esperado versus 

o risco. Todas as ferramentas servem para avaliar este risco de uma forma mais 

apurada, desde que nenhum fator macroeconomico venha a interferir o risco pede 

ser bem apurado. 
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