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RESUMO 

Morriesen, Aline Cristina. Analise e Controle de Credito nas lnstituic;6es Financeiras. A 
partir de 1994 e com a mudanc;a do cenario economico no pais, as instituic;6es financeiras 
passaram por uma grande mudanc;a no sistema de credito. A estabilidade que a economia 
nacional comec;ou a apresentar e a valorizac;ao do real incentivaram a procura por moeda. 
As consequemcias que essa demanda proporcionou atingiram o neg6cio "credito". A falta de 
informac;ao e controle ineficaz que os riscos que essa operac;ao gera, estavam levando as 
instituic;6es financeiras a perdas substanciais nas suas carteiras de credito. Esse trabalho 
buscou estudar os sistemas de avaliac;ao de credito e demonstrar uma proposta de analise 
comparativa do sistema de avaliac;ao e aprovac;ao deste utilizada por uma instituic;ao e os 
modelos sugeridos pelos autores da area. No trabalho encontra-se exposto conceitos que 
enfocam credito, financ;as, riscos, politicas e analise para concessao de credito. Tais 
conceitos oferecem respaldo ao trabalho pratico realizado dentro de uma instituic;ao onde se 
apresenta o fluxo de uma solicitac;ao de credito. Ap6s o estudo dos conceitos e verificac;ao 
de urn modele real de analise de credito, e apresentada uma comparac;ao dentre os 
argumentos dos autores e o caso pratico. 0 resultado do trabalho visa resguardar a 
instituic;ao financeira de possiveis perdas em sua carteira de credito. 

Palavras- chave: instituic;6es financeiras; credito; risco; analise; controle 
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1 INTRODUCAO 

Com as mudangas na economia brasileira, decorrentes do Plano Real a 

questao do risco de credito tomou uma posigao de destaque e merecedora de 

estudos por parte do sistema bancario do nosso pals. 

Atualmente, apenas a analise efetuada pelo funcionario da instituigao nao e 
suficiente, faz-se necessaria sistemas especializados que atribuem peso aos dados 

fornecidos pelos tomadores de credito. 0 setor bancario sentiu a necessidade de 

adotar sistemas de analise e gerenciamento de risco de credito, visando uma 

avaliagao com maior rigor e uma liberagao de credito mais segura. 

Esse estudo tern o objetivo de expor a grande importancia de uma instituigao 

financeira manter urn controle do risco de credito, seguindo urn roteiro que 

proporcione maior seguranga no momenta de liberar operagoes, evitando assim 

contratos que apresentem falhas e perdas futuras. E nesse momenta que a 

controladoria da instituigao deve exigir urn padrao dos analistas de credito e o 

controller da agencia deve se certificar que as operagoes estao sendo analisadas e 

liberadas da forma correta. 

A priori, importa destacar que o controle interno e uma ferramenta 

indispensavel para o desenvolvimento das atividades nas instituigoes financeiras, 

este estudo visa o aprimoramento do ambiente operacional, reduzindo o risco 

operacional dessas instituigoes. Atualmente as organizagoes estao forgadas a 

desenvolver sistemas de controles flexlveis associados a ferramentas dinamicas 

frente a acirrada competigao e disseminagao de novas tecnicas em suas estruturas 

organizacionais. Os controles internos sao essenciais nas organizagoes 

proporcionando maior seguranga no que tange gestao de risco, pois visam eliminar 

eventuais insuficiencias no curso normal de suas atividades. E importante destacar 

que os riscos fazem parte do mundo das finangas. 

0 credito e uma relagao de confianga entre o tomador e o emprestador, ou 

seja, e uma troca de urn valor monetario por uma promessa de reembolso futuro, 

acrescido de juros ja que envolve o fator risco. 0 gerenciamento do risco e urn 

processo no qual a instituigao detecta, avalia, media e controla. 

No t6pico Metodologia, pode-se verificar quais as bases para a elaboragao do 

projeto, alem da exposigao do problema e objetivos deste trabalho. 
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No capitulo da Fundamentac;ao Te6rica esta apresentada toda a revisao de 

literatura, onde de forma resumida destacam-se assuntos sabre administrac;ao 

financeira; sabre credito, seu conceitos, suas polfticas e riscos. 

No Estudo de Caso e posslvel verificar os procedimentos utilizados par uma 

instituic;ao financeira no momenta de liberar um credito. E finalmente, no titulo 

Resultados, apresenta-se uma analise comparativa entre as conceitos dos autores e 

a pratica utilizada em uma instituic;ao financeira. 

Considerando a importancia do tema e a relevancia da func;ao credito para o 

desenvolvimento de qualquer organizac;ao, este trabalho nao tern a pretensao de 

esgotar o assunto, mais sim, se constitui numa proposta de levantamento e 

avaliac;ao de aprovac;oes de creditos utilizadas par uma instituic;ao financeira, ao 

conceder credito na economia atual e ao crescente avanc;o dos nlveis de 

inadimplencia. 

1.2 Metodologia 

Atualmente o gerenciamento do risco de credito nas instituic;oes financeiras 

tern se tornado essencial para a sobrevivencia do mercado financeiro. As mudanc;as 

da economia, a facilidade do acesso ao credito ap6s a implementac;ao do Plano 

Real, entre outros fatores, levam a estudos para se obter um melhor gerenciamento 

do risco nas operac;oes de credito. 

Este trabalho foi realizado tomando como base o os conceitos de autores 

reconhecidos na area, alem de um estudo de caso realizado dentro de uma 

instituic;ao financeira. 

A fundamentac;ao te6rica foi embasada em bibliografias que enfocavam desde 

a administrac;ao financeira ate livros mais focados na analise de credito. Atraves dos 

conceitos obtidos nesse capitulo, tornou-se posslvel o estudo dentro da Cooperativa 

de Credito Sicredi, onde foi analisado o fluxo de uma liberac;ao de credito. A 

pesquisa bibliografica realizada propos uma maior familiaridade com o tema, e 

tornou-o mais explfcito, deixando clara, conceitos de financ;as, risco, polftica e 

concessao de credito. 
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0 capitulo citado acima permite desenvolver um estudo de caso com maior 

facilidade, pois conhecendo os conceitos e possivel analisar os procedimentos 

utilizados em uma instituigao, confronta-los com o que indicam os autores que 

escreveram sobre o assunto, e como esses ensinamentos podem auxiliar uma 

liberagao de credito, buscando um contrato seguro e um gerenciamento do risco de 

credito. 

Ap6s a realizagao da fundamentagao te6rica e do estudo de caso, podem-se 

obter os resultados da pesquisa. 

1.2.1 Apresentagao do Problema 

Quais sao OS principiOS para uma analise de credito eficaz? 

1.2.2 Justificativa 

0 gerenciamento do risco de cn§dito nas instituig6es financeiras esta em 

constante mudanga. Metodos mais aperfeigoados estao sendo adotados para 

diminuir os riscos das operag6es. A contmladoria interna das agencias deve verificar 

e controlar as analises de credito e os procedimentos que levam a liberagao de um 

credito. Ap6s a efetivagao do contrato, o controle dos pagamentos deve ser rigoroso 

ate a liquidagao da operagao. 

Em qualquer instituigao financeira e essencial uma analise rigorosa para 

liberag6es de credito. Tal analise deve ter inicio na area de neg6cios, onde OS 

gerentes e seus assistentes sao os maiores conhecedores dos clientes que buscam 

uma operagao de emprestimo, porem, antes da liberagao do contrato a area 

administrativa precisa estudar a proposta de credito e os riscos que ela pode 

proporcionar a organizagao. 

A controladoria dentro da instituigao seria exercida pelo Gerente 

Administrativo Financeiro, tal colaborador deve submeter todas as solicitag6es a um 

3 
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check-list que contenha todas as informagoes do solicitante, desde seus dados 

pessoais ate suas garantias de pagamento. 

As instituigoes financeiras precisam se organizar, manter bancos de dados e 

acompanhar os relat6rios de inadimplencia, perdas prejufzos e recuperagoes. 

1.2.3 Objetivos 

0 objetivo geral deste projeto e verificar quais procedimentos podem ser 

tornados nas instituig6es financeiras para diminuir o risco de uma operagao de 

credito. 

A partir desta ideia tem-se os seguintes objetivos especfficos: 

a) definir teoricamente conceitos referentes a risco de credito e controladoria; 

b) pesquisar como os auto res indicam a analise do risco de credito nas instituig6es 

financeiras; 

c) elaborar urn estudo de caso, confrontando a teoria estudada com a pratica; 

4 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

A fundamentac;ao te6rica tern por objetivo colher informac;oes sabre o assunto 

que esta sendo analisado, buscando identificar uma metodologia para a soluc;ao do 

problema. Este capitulo e constituido pela pesquisa bibliografica e ira abordar 

assuntos referentes a administrac;ao financeira, destacando-se 0 credito, analise, 

concessao e scores de credito. 

A fundamentac;ao te6rica procura conhecer e analisar urn assunto buscando 

as contribuic;oes culturais ou cientificas ja realizadas no passado (CERVO e 

BERVIAN, 2002). 

2.1 Administrac;ao Financeira 

Administrac;ao e urn processo que consiste em planejar, organizar e controlar, 

visando determinar e alcanc;ar os objetivos organizacionais atraves de pessoas e 

recursos. 

Administrac;ao financeira e responsavel pela administrac;ao dos recursos 

monetarios que envolvem as operac;oes nas empresas. Fundamenta-se em 

previsoes e analise de indicadores. E a ciencia de administrar fundos, ocupa-se do 

processo e instrumentos envolvidos na transferencia de fundos entre pessoas, 

empresas e governo. (GITMAN, 2004). 

E o campo da administrac;ao que planeja as transac;oes comerciais e de 

financiamento. A administrac;ao financeira esta ligada a economia e a contabilidade, 

ja que se baseia em conceitos te6ricos e econ6micos e aproveita os dados 

contabeis. 
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2.2 Sistema Financeiro Nacional 

0 sistema financeiro nacional e o conjunto dos 6rgaos e instituigoes 

financeiras, que interagem para otimizar o fluxo de recursos entre os agentes 

financeiros da economia. No sistema financeiro existem 6rgaos normatizadores, que 

regulamentam e fiscalizam, e instituigoes financeiras, que realizam a intermediagao 

financeira entre os agentes que ofertam e os agentes tomadores de recursos. 

2.2.1 Principais 6rgaos Normatizadores do Sistema Financeiro Nacional 

Os principais 6rgaos com a fungao de impor normas ao sistema financeiro se 

classificam da seguinte forma: 

a) Conselho Monetario Nacional (CMN): entidade maxima do sistema, fixa as 

diretrizes da politica monetaria do pals. 

b) Banco Central do Brasil (BACEN): 6rgao que executa as normas do CMN. 

c) Comissao de Valores Mobiliarios (CVM): fiscaliza o mercado de valores 

mobiliarios (agoes, debentures, opgoes, entre outros). 

2:2.2 Central de Risco do Banco Central do Brasil - BACEN 

A Central de Risco do BACEN e uma das mais importantes fontes de 

informagoes para as pr6prias instituigoes financeiras. Gada instituigao fornece a este 

6rgao a relagao das operagoes de seus clientes, onde o BACEN agrupa tais dados e 

obtem o total de compromissos par CPF ou CNPJ, permitindo assim o conhecimento 

dos grandes devedores no mercado de credito. Toda instituigao financeira pode 

consultar a Central sabre as obrigagoes dos seus clientes 
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2.3 Risco da Estrutura de Capita is - Acordo de Basileia 

0 acordo de Basileia foi firmado entre os Bancos Centrais dos paises mais 

ricos do mundo (G-10), que sao: Alemanha, Belgica, Canada, EUA, Fram~a. 

Holanda, ltalia, Japao, Reina Unido e Sueda, em julho de 1988, em Basileia/ Suiga. 

Posteriormente outros paises, dentre os quais o Brasil, aderiu a ele. Seus principais 

objetivos sao: 

a) reforgar a liquidez e a estabilidade do sistema internadonal, 

b) propordonar igualdade competitiva entre os ban cos, 

c) padronizar as normas de supervisao bancaria, quanta ao patrimonio de referenda 

compativel com o grau de rico da estrutura dos ativos. 

Esse ultimo refere-se ao grau de alavancagem dos bancos. Como OS ativos 

de uma instituigao financeira sao diversificados, apresentam niveis de riscos 

diferentes. 0 comite de Basileia de supervisao bancaria definiu o capital minima dos 

bancos com base nos seus ativos, ou seja, o numero de vezes que o ativo de urn 

banco pode superar o seu patrimonio de referenda. 

No Brasil, a adequagao das instituig6es financeiras aos padr6es 

recomendados pelo comite de Basileia veio atraves da Resolugao no 2.099, do 

BACEN, de 17 de agosto de 1.994, aprovada pelo Conselho Monetario Nacional, 

que definiu as normas relativas ao valor do patrimonio llquido ajustado, compativel 

com o grau de risco das instituig6es financeiras e demais instituig6es autorizadas a 

fundonar pelo Banco Central. No acordo de Basileia o G-1 0 fixou o percentual de 

8% a ser aplicado sabre o ativo ponderado de risco. No Brasil, o Conselho Monetario 

Nacional, por julgar que as instituig6es financeiras nacionais estao sujeitas a risco 

rna is elevado fixou este indice em 11%. 

2.4 Riscos na Atividade Financeira 

A atividade financeira implica exposigao a uma serie de riscos, e necessaria 

entender tais riscos e se assegurar que as organizag6es os avaliem 

adequadamente. Os riscos mais relevantes sao discutidos a seguir: 
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a) Risco de credito: a concessao de emprestimos e a atividade mais 

executada na maioria das instituigoes, antes da liberagao de urn credito e 

preciso fazer avaliagoes da capacidade dar tomadores. Consequentemente, 

urn risco que os bancos enfrentam e o risco de credito, que podem se aplicar 

aos emprestimos e operagoes de aceites e investimentos de titulos. 

Exposigao a urn (mica tomador representa grande concentragao ao risco de 

credito. 

b) Risco de pals e risco de transferencia: risco associado ao ambiente 

economico, social e politico do pals tomador. E o mais vislvel dos riscos nos 

emprestimos aos governos estrangeiros e as suas agencias, ja que sao 

operagoes tipicamente nao garantidas. 

c) Risco de Mercado: as instituic;oes enfrentam perdas em decorrencia de 

movimentos nos pregos de mercado, envolvendo capitais de terceiros. Uma 

modalidade especffica do risco de mercado e o risco de cambia. 

d) Risco de liquidez: decorre da incapacidade da instituigao promover 

redugoes em seu passivo ou financiar acrescimo em seus ativos, ou seja, 

perde capacidade de obter recursos, podendo levar a insolvencia. 

e) Risco operacional: envolvem controles internos, onde falhas pod em 

acarretar perdas, fraudes ou comprometimento dos interesses dos bancos. 

Outras formas deste risco incluem erros nos sistemas de informagao. 

2.5 Credito 

0 credito que urn cliente dispoe e sua capacidade de obter dinheiro ou servigo 

diante de urn compromisso em urn prazo previamente definido. Na atividade 

bancaria o credito e considerado urn fator relevante no momenta em que o banco 

capta recursos dos clientes aplicadores e os empresta aos clientes tomadores. 0 

banco compra uma promessa de pagamento, confiando que esta sera honrada em 

urn prazo estipulado. 

Em algumas empresas, como as instituigoes financeira, o credito faz parte do 

neg6cio, porem para esse elemento ser trabalhado dentro da empresa com o menor 
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risco possfvel, a organizac;ao precisa do maior numero de informac;oes que consiga 

obter. A informac;ao dentro da organizac;ao pode fornecer uma vantagem competitiva 

e assegurar sua tomada de decisao. 

Silva (2000, p. 22) conclui "o credito de que alguem dispoe, portanto, e a sua 

capacidade de obter dinheiro, mercadoria ou servic;o mediante compromisso de 

pagamento num prazo tratado". Atraves da informac;ao e de outros recursos 

estudados posteriormente, a organizac;ao concedente estara apta a verificar o 

credito ao qual o cliente tomador tern possibilidade de cumprir sua promessa de 

pagamento. 

2.5.1 Scores de Credito 

Scores de credito ou credit scoring e a analise discriminante aplicada as 

decisoes de credito. Analise discriminante e uma tecnica de tratamento estatfstico de 

dados e pode ser aplicada a qualquer decisao de credito que avalia urn bam ou mau 

cliente, essa tecnica levanta situac;oes passadas e atraves de urn modelo 

matematico nos auxilia na concessao e liberac;ao de urn credito (BLATT, 2002). 

Portanto, sao tecnicas de analise matematica utilizadas na tomada de decisao de 

entidades financeiras ou qualquer outra organizac;ao que trabalhe com concessao de 

credito. Essa tecnica analisa dados e a qualidade do credito. 

0 sistema de scores de credito pondera diversos fatores e classifica as 

pessoas que tern condic;oes de honrar urn compromisso. Atraves da inclusao ou 

alterac;ao de informac;oes, em pouco tempo o sistema concede uma resposta 

positiva au negativa referente a aprovac;ao do credito. Para Blatt (2002, p. 1 ), "o 

credit scoring e urn processo atraves do qual a informac;ao sabre urn candidato que 

deseja obter credito e convertida em urn valor numerico, o score. Esse valor e uma 

medida de qualidade do credito desse candidato". 

Os criterios utilizados pelos sistemas de scores de credito tern como base 

quesitos ponderados (idade, profissao, tempo de trabalho, renda, patrim6nio, tipo de 

residencia, numero de dependentes), atraves da atualizac;ao destas variaveis, e 

calculada uma pontuac;ao para cada cliente, os scores de credito. 
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2.6 Analise de Credito 

Em uma instituigao financeira o credito e urn elemento indispensavel na sua 

relagao com os clientes, diante do fato de que uma de suas principais fontes de 

receita provem da atividade de intermediag6es. 0 banco oferece uma relagao de 

intermediagao financeira no momenta que concede urn credito ao cliente e este 

utiliza o valor recebido para aquisigao de urn bern. Por mais estruturada que a 

instituigao seja, deve estar ciente dos riscos assumidos no processo de 

intermediagao. 

"Ao conceder credito, uma empresa procura distinguir entre clientes que 

tenderao a pagar suas contas e os clientes que nao as pagarao" (JAFFE, 2002, 

p.645). Portanto, para conceder o credito com seguranga, a instituigao precisa da ~ 
analise de credito. 

Analisar o credito e verificar a capacidade do cliente em quitar a dfvida, 

tomando como base seu hist6rico e cadastro, constatando todos os demais riscos x 
', 

envolvidos no neg6cio. Dispor de urn sistema eficaz de credito e manter os 

cadastros atualizados de seus clientes torna a concessao de creditos em uma 

alavancagem nos neg6cios. Para manter essa operagao estruturada o banco precisa " 

conhecer o cliente, obtendo informag6es, visando urn relacionamento e uma 

intermediagao segura. 

Segundo Silva (2000, p. 120), "a definigao do tipo de analise e sua 

abrangencia e seguramente urn dos pontos importantes na avaliagao do risco dos 

clientes". Alguns ban cos costumam usar indicadores e fazem analises semelhantes 

e ate mesmo iguais a de outras instituig6es, porem a utilizagao desses criterios pode '" 

prejudicar a concessao do credito, aumentando os riscos, pois cada carteira de 

clientes possui urn perfil diferente, de acordo com sua regiao, porte e economia. 

Analise de credito e avaliar os riscos de urn novo neg6cio e a capacidade que 

o cliente possui em liquidar a dfvida nas condig6es previstas no contrato (BLATT, Y 

2002). Ao se analisar urn credito a empresa concedente precisa de alguns dados 

como a ficha cadastral do cliente, as garantias que ele possui, alem de verificar a 

tradigao de pagamentos de contratos anteriores tambem pode ser uma ferramenta 

utilizada pela concedente do credito. Sao esses dados que podem garantir a 

instituigao confiar ou nao no solicitante do credito, na medida em que a instituigao 

10 



11 

conhece e dispoe de informagoes do cliente, sua confianga aumenta, melhorando as 

chances de liberagao do cn3dito. 

Analisar urn credito e organizar dados que ap6iem uma decisao, levantando 

informagoes que possam levar a nao aprovagao da solicitagao. 0 analista que 

conhece e confia na sua carteira de clientes, pode ate assumir certos riscos, dentro 

das normas estipuladas na organizagao. 

2.7 Risco de Credito 

Na administragao financeira, o credito consiste na entrega de urn bern ou 

servigo diante de promessa de recebimento de urn montante maior em uma data 

futura. Segundo Silva (2000, p. 34 ), "risco existe quando o to mad or de decisoes 

pode basear-se em probabilidades objetivas para estimar diferentes resultados de 

modo que sua expectativa se baseia em dados hist6ricos e, portanto, a decisao e 

to mad a a partir de estimativa julgadas aceitaveis pelo to mad or da decisao". 

Risco de credito caracteriza os fatores que contribuem para que o devedor 

nao cumpra sua promessa de pagamento para com a instituigao concedente do 

credito. 

Conforme Lourengo (2005, p. 01 ), "o risco do tomador de credito nao termina 

. com a aprovagao da operagao, mas sim ap6s o cumprimento do contrato e de todas 

as suas obrigagoes perante o credor". Par mais que a organizagao adote uma 

polftica e urn sistema eficaz de credito, s6 tera certeza do cumprimento do contrato 

assinado pelo tomador ap6s a liquidagao da dfvida. 

Em uma analise de credito e muito importante identificar e medir a 

probabilidade do risco atraves da analise do cliente, seu hist6rico, o atual 

endividamento e avaliar o impacto que o nao cumprimento do contrato pode causar 

ao neg6cio. 0 gerenciamento do risco de credito deve resultar do conjunto de 

. diretrizes e polfticas adotadas, associadas a definigao dos riscos que a instituigao 

pretende assumir, ressaltando a necessidade de acompanhar e controlar os clientes 

e os resultados obtidos (SANTI FILHO, 1997). 

Credito pode ser definido como a expectativa de urn valor em dinheiro, em urn 

determinado tempo, portanto risco de credito e a possibilidade de que essa 
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expectativa nao se cumpra (CAOUTTE, 2000). Risco de credito e a incerteza quanta 

a liberac;ao de urn credito, o analista precisa verificar as necessidades de cada 

cliente e sua capacidade de pagamento, garantindo assim o cumprimento do 

contrato. 

2. 7.1 Classificac;ao do Risco de Credito 

No Brasil, a resoluc;ao no 2.682, de 21/ 12/ 1.999, do Banco Central do Brasil, 

determinou as escalas de classificac;ao de risco e fixou os respectivos percentuais 

de provisionamento para creditos de liquidac;ao duvidosa. Do ponto de vista de uma 

instituic;ao financeira, a graduac;ao do risco de credito do cliente cumpre duplo papel. 

Primeiro, serve como referencial para identificar a chance de perda de uma 

determinada operac;ao, e dessa forma orientar na precificac;ao do emprestimo ou 

financiamento. Segundo, atende as exigencias das autoridades monetarias do pais. 

A classificac;ao, que pode ser visualizada no quadro 01, definiu as classes de 

risco e o respectivo provisionamento para as operac;6es de credito abrigadas em 

cada classe. 

Quadro 01: Classificac;ao do risco de Credito 

Classes AA A B c D E F G H 

de risco 

Provisi- 0,0% 0,5% 1,0% 3,0% 10% 30% 50% 70% 100% 

onamento 

Fonte: Primaria (2008) 

E importante destacar que a classificac;ao das operac;6es deve considerar, no 

minima, os seguintes fatores em relac;ao ao devedor: situac;ao econ6mico-financeira, 

grau de endividamento, capacidade de gerac;ao de resultado, fluxo de caixa, 

pontualidade e atrasos de pagamentos, setor da atividade econ6mica. 

A avaliac;ao de riscos consiste na identificac;ao e analise de riscos, que podem 

ser internos au externos a organizac;ao e que constituem obstaculos ao alcance de 

sues objetivos. Esta avaliac;ao deve considerar a severidade dos riscos, a frequencia 

com que ocorrem, seus niveis e como se pretende administra-los. 
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2. 7.2 Classificagao das Opera goes de Credito 

As operag6es de emprestimos oferecidas pelo mercado sao par vezes 

variag6es sabre urn mesmo tema. Considera-se, par exemplo, o levantamento de 

recursos com base em recebiveis. Dependendo do tipo de, podem-se encontrar 

operag6es com diferentes denominag6es e assim esta regra aplica-se outras formas 

de operag6es com credito. Em termos contabeis, as operag6es de credito devem ser 

classificadas em: 

a) Emprestimos: operag6es sem destinagao especifica, sao aberturas de credito 

e emprestimos contratados antes da utilizagao do recurso. 

b) Titulos descontados: operagao de desconto de titulos, que sejam duplicatas 

que tenham par Iastra transag6es mercantis, quer sejam notas promiss6rias. 

c) Financiamentos: com destinagao especifica: vinculada a comprovagao das 

aplicag6es de recursos (financiamentos imobiliarios, equipamentos, etc.). 

As operag6es de credito devem ser segregadas par beneficiario, permitindo a 

identificagao do direcionamento do credito. 

2.8 Politicas de Credito 

As politicas de credito proporcionam orientagao na decisao e concessao de 

credito. E. urn instrumento que determina urn padrao na resolugao de problemas 

semelhantes. 

A decisao de uma politica de credito se restringe aos mais altos niveis 

hierarquicos dentro de uma organizagao. Dentro de urn banco os responsaveis par 

esta tomada de decis6es geralmente sao OS integrantes do "Comite de Credito". 

Este comite e formado pelos Conselhos de Administragao, presidentes, diretores e 

gerentes das instituig6es. 

A politica deve definir o que a empresa deseja ser e seus objetivos, 

delimitando as hip6teses de excegao. Precisa ser flexivel, realista e estudada ao 

Iongo do tempo, se adaptando ao mercado. Pode ser chamada de "padr6es de 
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credito", pais orienta nas decisoes de credito e em situagoes que se repetem com 

frequencia (SILVA, 2000). 

Ao se estabelecer uma politica de credito devem ser utilizados criterios 

rigorosos: 

• Prazo de pagamento 

• Descontos concedidos em pagamentos antecipados 

• Forma de cobranga 

0 Comite de Credito deve ficar atento no momenta em que for definir suas 

politicas, observando as normas emitidas pelas autoridades (Banco Central). 

Na analise de credito e importante definir o tipo de analise e sua abrangencia 

para melhor avaliar o risco que os clientes podem oferecer para o retorno dos 

capitais emprestados. Considerando as particularidades de cada empresa e o 

diferente perfil da carteira de clientes, cada instituigao precisa desenvolver sua 

metodologia de analise para evitar uso de criterios e padroes de avaliagao 

inadequados. Mesmo dentro de uma instituigao financeira existe a necessidade de 

criterios de avaliagao diferentes para clientes com atividades e regioes diferentes. 

Todos os documentos essenciais que sustentam a decisao de credito devem 

ficar arquivados no dossie da operagao, para verificagao por parte dos auditores. 

0 objetivo de uma politica de credito e equilibrar os lucros com as 

necessidades dos clientes, elas definem questoes como analise e concessao de 

credito. Ao estabelecer uma politica, a instituigao deve assegurar o cumprimento de 

seus resultados financeiros, depositando confianga no cliente, apesar do risco e 

minimizar as perdas (BLATT, 2002). 

Segundo Santi Filho (1997, p. 11 ): 

A polftica geral do credito de uma institui<;ao que opera com 
credito deve definir claramente o nfvel de risco que esta 
disposta a assumir e traduzir esta orienta<;ao em normativos 
internos, os quais deverao ser rigorosamente seguidos pelos 
detentores de al<;ada para a concessao de credito. 

A instituigao financeira e quem assume OS riscos do credito, porem OS 

gerentes devem estar dentes das normas e aplica-las sem excegoes nas tomadas 

de decisao, assumindo o risco caso nao seguirem os normativos. 
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2.9 Os 5 C's de Credito 

Ap6s definido as politicas e analise do credito, a proxima etapa e a 

concessao. A concessao do credito e a resposta para o cliente da aprovagao da 

solicitagao de credito. 

Ao analisar urn credito, o analista pode fundamentar-se atraves dos 5 C's de 

credito, onde ira investigar o potencial do cliente, tendo em consideragao o carater, 

capacidade, capital, condig6es e colateral, itens que serao estudados 

posteriormente. 

Segundo Gitman (2004, p. 521 ), "a analise par meio dos C's de credito nao 

produz uma decisao especffica de aceitagao ou rejeigao e, portanto, seu usa requer 

a intervengao de urn analista experiente no estudo de pedidos e em decis6es de 

concessao do credito." Par isso a necessidade de conhecer o cliente e analisar 

todas as suas informag6es disponfveis, restrig6es e hist6rico. 

Dentro de uma instituigao o profissional mais capacitado para avaliar a 

concessao ou nao do credito e 0 gerente de neg6cios, pais e ele quem disp6e de 

informag6es, conhece e acompanha o cliente. E ele quem tern condig6es de detectar 

possfveis problemas em creditos a conceder (SANTI FILHO, 1997). 

Para a concessao do credito a organizagao pode utilizar como ferramenta os 

5 C's de credito. 

2.9.1 Carater 

Pode ser definido como a intengao de pagamento do cliente, e o hist6rico dele 

em termo de compromisso de obrigag6es. E urn risco que tern a possibilidade de 

verificagao ja que o concedente do credito pode avaliar o tomador atraves de dados 

hist6ricos e informag6es. 0 gerente de neg6cios tamara como base a ficha cadastral 

do cliente. 

Ao avaliar a intengao do cliente em pagar a dfvida, deve destacar as 

seguintes aspectos: 
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a) identificagao: identifica o local de trabalho, enderego, telefones e outros dados 

que contribuam para uma concessao segura de credito. 

b) pontualidade: dificuldade de nao atrasar o pagamento junto a instituigao. A 

organizagao deve estudar a data mais adequada para a cobranga levando em 

consideragao o dia em que o cliente tern condig5es de sanar essa divida. 

c) existencia de restrig5es: essas restrig5es podem ser internas, junto a instituigao 

financeira ou externas, que podem ser buscadas atraves de 6rgaos que se dedicam 

a prestar essas informag5es (SPC - Servigo de Protegao ao Credito, Serasa -

Centralizagao do Servigo de Banco S. A., Cadim - Cadastre de lnadimplentes da 

Uniao ). A instituigao e quem deve definir o quanta cad a evento restritivo pode 

interferir na concessao do credito, deixando clara em seus normativos a extensao do 

evento que pode ser acatado em suas operag5es de credito. 

Urn elemento essencial na analise do carater e examinar o potencial do 

cliente atraves da ficha cadastral, e nesta ferramenta que o credor ira obter 

informag5es sabre o cliente e avaliar a concessao do credito. A instituigao tern o 

dever de investigar o tomador de credito, seu local de trabalho, enderegos, o 

ambiente que frequenta, alem de buscar informag5es que a convengam de que o 

cliente ira saldar suas dfvidas. 

Segundo Schrickel (1995, p. 48), 

0 carater nao se restringe apenas ao tomador e nomeado de 
credito. Ele, em realidade e urn conceito que transcende ao 
individuo, alcan<;ando todo o extrato social e econ6mico do 
qual ele faz parte (grupos sociais, regioes, na<;5es). Neste 
sentido, as decisoes de credito devem sempre levar em conta 
a integridade etica do conjunto de pessoas no qual o tomador 
potencial esta inscrito. 

Portanto, a necessidade de conhecer o cliente e indispensavel e verificando 

que Carater e questionavel em uma operagao, provavelmente os demais C's de 

credito tambem serao. 
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2.9.2 Capacidade 

Refere-se a competencia e a habilidade que o cliente possui para pagamento 

da dfvida. E o gerente de neg6cios que avalia a capacidade de pagamento do 

tomador do credito, com base nas condigoes que ele tern para sanar essa dfvida, 

seus proventos e outras fontes de renda. 

E necessaria conhecer o cliente buscando evidencias que ele possui 

capacidade de cumprir o contrato. Urn angulo a ser verificado e a analise de seu 

curricula profissional, grau de escolaridade e formagao academica. A Capacidade, 

vontade de pagar e aprendida e desenvolvida atraves do processo de 

aculturamento, que passa pelos bancos escolares seguindo ate sua 

profissionalizagao (SCHRICKEL, 1995). 

Atualmente a analise da capacidade tern se tornado mais crftica devido as 

alteragoes da economia. 0 sucesso da vida profissional do solicitante de credito 

pode ser considerado uma forma de demonstrar sua habilidade em cumprir seus 

compromissos. A instituigao precisa analisar dados referentes a capacidade de 

pagamento do tomador antes de liberar o credito, avaliando sua idade, grau de 

escolaridade e identificar seu curricula profissional. 

Os C's Carater e Capacidade podem ser confundidos ja que o tomador do 

emprestimo pode ter a intengao de pagar uma dfvida, porem par algum motivo, 

como a perda de urn emprego, pode deixa-lo sem habilidade de cumprir com suas 

obrigagoes. 

2.9.3 Capital 

0 "C" capital faz referenda a capacidade de endividamento do cliente, seria a 

analise da situagao economica financeira. Alguns instrumentos para avaliagao pode 

sera analise do perfil do cliente, examinando a rentabilidade e patrimonio. 

Ao avaliar o volume de dfvidas que o cliente possui em comparagao ao seu 

capital proprio, a gerencia pode usar como base sua folha de pagamento e os 
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descontos que ela apresenta, na ficha cadastral deve constar o total da renda, alem 

dos valores de im6veis e velculos pr6prios e financiamentos. 

Schrickel (1995, p.52) afirma, 

Nos casas das pessoas ffsicas, a figura do Capital nao fica, 
talvez, tao evidente, eis que os emprestimos pessoais nao sao, 
em geral, fundamentalmente respaldos em Capital, mas em 
sua (mica renda ou ganhos mensais do individuo (salario, por 
exemplo) e no nivel de seu comprometimento potencial na 
amortizactao das obriga96es. 

Os tomadores de credito pessoal tern como base para calculo do Capital seu 

contracheque, pois normalmente, nao possuem grandes bens m6veis ou im6veis. 

Em se tratando de pessoas jurldicas o Capital refere-se a situagao economico

financeira da empresa, verificando seus bens e recursos disponlveis para saldar 

seus compromissos (SILVA, 2000). A organizagao antes de liberar o credito para 

uma empresa, deve verificar a situagao em que esta se encontra, atraves da analise 

de balango. 

2.9.4 Colateral 

Constitui-se da garantia, do volume de ativos que o cliente disp6e para usar 

como garantia de credito. Pode ser citada novamente a necessidade de informag6es 

referente ·· a renda, im6veis, emprestimos, financjamentos que o cliente possui 

visando verificar a garantia de pagamento. Refere-se ao volume e fontes de 

recursos disponlveis do tomador de credito. 

0 "C" Colateral deve ser algo tanglvel e destina-se a atenuar algum impacto 

negative que possa ocorrer durante a concessao do credito, compensando assim o 

risco. Segundo Gitmann (2004, p. 696) Colateral e "o montante de ativos colocados 

a disposigao pelo solicitante para garantir 0 credito". 

As garantias (Colateral) constituem urn fator complementar aos outros 

elementos estudados, em primeiro Iugar a concedente do credito leva em conta o 

carater e a capacidade do cliente, apesar dos primeiros C's estudados serem 

essenciais para a concessao de credito, eles nao pagam a dlvida, o Colateral refere

se a uma pressao caso o cliente nao respeite o contrato. 
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Silva (2000, p. 98) define este "C" da seguinte forma, "o Colateral refere-se a 

capacidade do cliente em oferecer garantias complementares. A garantia e uma 

especie de seguranc;a adicional e, em alguns casas, a concessao de credito 

precisara dela para compensar as fraquezas decorrentes dos outros fatores de 

risco". Mesmo tendo o tomador do credito obtido uma alta classificac;ao nos outros 

C's anteriores, em urn financiamento de Iongo prazo, a instituic;ao financeira ira exigir 

uma garantia. 

As garantias se classificam em dois grupos, reais e pessoais. Garantia real e 

quando o tomador de credito oferece ao credor urn direito especial de garantia sabre 

algo, podendo usar ser patrim6nio para garantir a promessa de pagamento. (SILVA, 

2000). Podemos destacar como exemplo a hipoteca, e o penhor. As garantias 

pessoais sao aquelas baseadas no patrim6nio atual e futuro do devedor, assim 

como o aval e a fianc;a. 

2.9.5 Condic;oes 

Envolve as condic;oes econ6micas e qualquer outra condic;ao especial 

vinculada a concessao de credito a urn cliente. Refere-se a fatores externos como 

economia, o ambiente de trabalho do tomador e as suas restric;oes, Condic;oes 

dizem respeito ao micro e macro cenario que o cliente esta envolvido. 0 analista de 

credito precisa avaliar o timing, momenta do emprestimo (SCHRICKEL, 1995). _E 
neste momenta que e estudada a boa ou rna condic;ao de aprovar o credito, 

relevando-se a economia, o cenario, o mercado e o neg6cio que o tomador esta 

envolvido. 

Gitmann (2004, p. 697) define Condic;oes da seguinte forma, "as condic;oes 

econ6micas e empresariais vigentes, bern como circunstancias particulares que 

possa afetar qualquer das partes envolvidas na negociac;ao". A analise das 

condic;oes econ6micas e empresariais afeta tanto o cliente quanta o concedente do 

credito, caso nao executada como rigor necessaria. 

Em se tratando de pessoa jurfdica, o "C" Condic;oes se refere ao mercado que 

a empresa atua, aos produtos ofertados, ao ambiente competitive, concorr€mcia, 

poder de compra e dependencia do governo. 0 macro ambiente pode interferir em 
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toda atividade empresarial e suas fon;as podem agir de forma positiva, gerando 

novas oportunidades ou trazendo ameagas devido as oscilagoes da economia. 

2.10 Monitoramento do Risco de Credito 

Em toda a area do risco a atividade mais importante e o planejamento, se 

preparar antes de colocar urn produto no mercado. 

Planejar e estudar o mercado e o produto ou servi<;o a ser oferecido, 

verificando se os profissionais que irao trabalhar com o novo produto estao 

capacitados. Antes de colocar o produto a disposigao dos clientes, a instituic;ao 

precisa estudar o publico-alva, quais os riscos e as garantias. E o planejamento que 

ira garantir o sucesso ou fracasso de urn produto ou servic;o. 

Com o crescimento da concessao de credito para pessoa ffsica, antes de 

oferecer uma nova modalidade de produto a instituic;ao deve avaliar os clientes com 

base em informac;oes obtidas nas fichas cadastrais. Segundo Manfio (2003, p.1 ), 

Gestao de risco significa avaliar o risco envolvido em cada 
operayao. E. poder discriminar a capacidade de pagamento do 
cliente, dizer qual o melhor produto para o cliente e qual o processo 
mais adequado para se conceder esse credito. Come9a no 
planejamento do produto, no entendimento do mercado e no 
desenvolvimento do melhor modelo operacional. 

Ap6s a venda do produto, a instituic;ao precisa monitorar constantemente o 

cliente, observando o andamento do contrato e estar atento aos prazos de 

pagamento. Caso este atrase urn pagamento, a organizac;ao deve identificar o 

problema, indagando o porque do atraso e tentar negociar uma nova forma de 

pagamento. 
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2.11 Administrac;ao e Controle do Credito 

De acordo com Tavares (1988, p. 15), "credito e uma palavra que deriva de 

credare: expressao latina que significa confiar ou acreditar". 0 fator confianc;a e 

essencial na concessao do credito, com o crescimento das atividades comerciais e 

industriais as solicitac;oes de emprestimos e outras linhas de credito estao em 

expansao. 0 administrador do credito deve ter consciencia que as operac;oes com 

as quais ele trabalha precisam estar estruturadas e planejadas. As fungoes basicas 

deste profissional podem estar divididas em quatro m6dulos: 

a) estabelecimentos de objetivos: definir claramente os objetivos de credito e 

cobranc;a. 

b) planejamento das operac;oes: o planejamento prestara suporte aos sistemas e 

analise de credito. 0 planejamento do credito tern relac;ao com a capacidade da 

produc;ao e estrutura financeira da empresa. 

c) estrutura da organizac;ao: e atraves da estrutura organizacional que a instituic;ao 

podera otimizar seus recursos, alcanc;ando assim seus objetivos. A capacitac;ao dos 

profissionais e fator relevante para uma empresa bern estruturada. 

d) controle gerencial: e o controle gerencial que maximiza os resultados da empresa. 

Para obter sucesso gerencial, a organizac;ao precisa investir em sistemas eficientes 

e treinamento. 

2.11.1 Controles lnternos 

A finalidade dos controles internos e assegurar que os neg6cios de uma 

instituic;ao financeira, sejam conduzidos de maneira prudente e de acordo com 

polfticas e estrategias estabelecidas pelo comite da instituic;ao. Onde as transac;oes 

somente sejam efetuadas mediante autorizac;ao competente, que os ativos sejam 

protegidos e os exiglveis controlados, que a contabilidade e outros registros 

fornec;am informac;oes completas, precisas e oportunas, e que a administrac;ao seja 

capaz de identificar, avaliar e controlar os riscos do neg6cio (Banco Central do Brasil 

- Basileia, 1.997, p. 25). 
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Os controles devem ser suplementados por uma fungao eficaz de auditoria, 

que avalie a adequagao, eficacia operacional e os sistemas de controle dentro de 

uma organizagao. A agao dos auditores deve ser adequada e formalmente 

estabelecida. A auditoria externa pode fornecer uma verificagao cruzada quanto a 
eficacia desse processo. Dentro da agencia, o controller deve assegurar de que 

politicas e praticas eficazes sao seguidas e de que a administragao adota medidas 

corretivas apropriadas quando auditores internes e externos identificam qualquer 

ponto de fragilidade nos controles internes (Banco Central do Brasil - Basih3ia, 1997, 

p. 26). 

2.11.2 Analise Cadastral 

Quando se trata de neg6cios, para obter sucesso e garantias sao necessarias 

informag6es confiaveis e objetivas, a qualidade do pedido de credito e de extrema 

importancia. Para iniciar o relacionamento com urn novo cliente ou manter urn antigo 

o departamento responsavel pela concessao de credito deve exigir o maximo de 

informag6es, garantindo numeros de telefone, enderegos e referencias com os quais 

seja possfvel estabelecer contato. 

A ficha cadastral e urn conjunto de informag6es que auxiliam o processo 

decis6rio de credito, avaliando sua situagao econ6mico-financeira e capacidade de 

pagamento. (BLATT, 2000) 

E a ficha cadastral que permite o credor conhecer e identificar urn born cliente 

e auxilia no processo de concessao do credito. Esse instrumento e importante para o 

comercio e entidades financeiras, no caso dos bancos e uma imposigao do Banco 

Central, ja que e proibido realizar operag6es de credito que nao tenham sido 

previamente cadastradas. 

"Modernamente, os servigos de cadastre encontram-se integrados as 

atividades de analise de credito, deixando de ser meramente uma area de 

manutengao e guarda de documentos e de obtengao e fornecimento sobre os 

clientes" (SANTI FILHO, 1997, p.15). 

Nos casos de Pessoa Jurfdica, a ficha cadastral deve conter informag6es 

sobre as caracterfsticas das empresas, documentos, relagao de bens, analises 
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referentes as demonstrag6es financeiras e qualquer dado que facilite a visualizagao 

da situagao economico-financeira da empresa. 

Conforme Silva (2000, p. 150), "a ficha cadastral constitui-se num valioso 

instrumento para auxiliar na analise e decisao de credito, propiciando ao analista e 

aos gestores de credito em geral diversas informag6es relevantes sobre a empresa 

e alguns fatores que afetam o seu desempenho". 

0 objetivo da ficha cadastral e conter as informag6es que realmente facilitem 

a analise e liberagao do credito ao solicitante, portanto o modelo desenvolvido pela 

instituigao deve estar de acordo com suas necessidades, contendo urn numero 

satisfat6rio de informag6es, para que o cliente nao acabe irritado no momento do 

preenchimento. 

A ficha cadastral contem informag6es do cliente, alem de ser uma ferramenta 

tradicional e eficaz para analise de credito, e urn resumo da vida do cliente, onde 

constam dados que permitem avaliar com seguranga a liquidez do credito. 

2.12 Linhas e Limites de Credito 

A analise de credito e a avaliagao do risco em uma concessao, sendo assim, 

0 emprestador deve limitar 0 credito por meio de uma ou varias linhas de credito. 

(SCHRICKEL, 1995). 

0 limite de credito e 0 valor maximo que 0 concedente do credito poe a 

disposigao do tomador. 0 tipo de operagao disponfvel ao cliente constitui as linhas 

de credito. 0 limite de credito de urn cliente e o potencial que este possui. A 

instituigao deve estar atenta, pois cada linha de credito tern urn risco diferente, 

portanto urn limite de credito nao e igual para cada operagao. Ao conceder urn limite 

a organizagao deve indagar o porque de o tomador solicitar o credito, por quanto 

tempo sera o prazo e como sera a forma de pagamento, podendo assim limitar os 

riscos. Relacionado ao limite em linhas de credito, o concedente deve monitorar os 

contratos em andamento. 

Schrickel (1995, p. 141) conceitua limites e linhas de credito da seguinte 

forma, 
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Urn limite/ linha de credito e uma ferramenta operacional da 
instituigao. Os limites de credito propiciam maior flexibilidade 
de atuagao para os 6rgaos de linha (areas operacionais de 
execugao, onde se materializa o relacionamento instituigao
cliente), e par urn prazo maior do que o interregna de cada 
operagao efetuada. 

Os limites e linhas de cn3dito precisam estar claramente definidos na politica 

de credito da instituigao, para que 0 gerente de neg6cios concedente dos creditos 

operem dentro das regras internas, fugindo do risco e utilizando os instrumentos 

disponfveis para aprovagao ou nao da solicitagao do cliente. 

2.13 Prazo 

Conforme Silva (2000, p. 114), "os prazos das operag6es sao fatores 

importantes, uma vez que a medida que cresce o prazo, se eleva o risco de credito" 

Uma concessao de credito em curta prazo, mesmo que no mesmo valor de 

uma solicitagao de Iongo prazo, tern urn risco menor, pais a instituigao concedente 

nao consegue identificar com antecedencia como estara a situagao economica em 

urn prazo extenso. 

Geralmente, ao analisar uma liberagao de credito com o prazo de pagamento 

extenso, a instituigao leva mais tempo para a tomada de decisao. Tavares (1988, p. 

54) enfatiza: "a determinagao dos prazos a serem concedidos a clientes constitui urn 

dos pontos de fundamental importancia no processo de gerenciamento de credito e 

cobranga". 

A definigao do prazo adequado deve ser analisada ponderando cada caso, 

estudando o mercado, a situagao financeira e o cadastre do cliente. 
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2.14 lnstituic;6es Financeiras 

A rede bancaria e o grande cenario da atividade do credito, seu objetivo e 

captar dinheiro junto aos depositantes e emprestar aos tomadores de credito, 

formando assim a intermediac;ao financeira (SILVA, 2000). 

lnstituic;6es financeiras tern urn papel socioecon6mico importante no pals, sao 

os bancos que geram e analisam o credito das organizac;6es que necessitam de 

capital. A populac;ao precisa identificar e confiar nessas instituic;6es, depositando 

seus recursos na expectativa de uma administrac;ao competente das suas 

poupanc;as e aplicac;6es. 

Conforme Schrickel (1995, p. 20), "o banco e uma empresa comercial: capta e 

empresta recursos, auferindo Iuera". A instituic;ao financeira pode ser definida como 

uma prestadora de servic;o e esta presente no dia-a-dia das pessoas, assim como o 

dinheiro. Os bancos oferecem servi({os como pagamento de conta ate realiza({6es 

de grandes neg6cios e os profissionais dessas organiza96es precisam estar cientes 

da sua responsabilidade, tomando como base as polfticas internas. Todas as 

opera96es realizadas devem ter a garantia de urn retorno adequado. 

Segundo Silva (2000, p. 31 ), 

Os intermediaries financeiros sao as institui<;6es como os 
bancos, que emitem tftulos contra si mesmos para obterem 
fundo junto aos agentes econ6micos. Em seguida usam esses 
fundos para fazer emprestimos a terceiros. Nisto consiste sua 
principal fonte de renda, ou seja, na diferen<;a entre as taxas 
de ]uros pagas aos fornecedores de fundos e as taxas 
cobradas aos demandadores. 

Apesar de que a principal fonte de recursos das institui96es sao as libera({6es 

de linhas credito o alto nfvel de inadimplencia estao levando os bancos a obter cada 

vez mais informa({6es dos clientes, solicitando garantias, avaliando o risco atraves 

do Comite de Credito e estao se tornando cada vez mais rigorosos na concessao de 

credito. 
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2.15 Gerentes de Neg6cios 

Urn dos fatores que constituem uma concessao de cn§dito lucrativa para a 

organizac;ao e uma equipe de profissionais qualificada. Os responsaveis pela analise 

e aprovagao dos creditos sao OS gerentes de neg6cios OU tambem chamados de 

gerentes de credito, que juntos formam o Comite de Credito, 6rgao dentro da 

instituic;ao responsavel pela carteira de credito. 

Cada banco ou instituic;ao financeira assume uma postura diferente no 

momenta de analisar o credito, porem os profissionais responsaveis, os gerentes 

devem manter urn born relacionamento com os clientes e estar cientes de que eles 

trabalham tanto para OS clientes quanta para 0 banco, mas e 0 ultimo que paga seus 

salarios (SCHRICKEL, 1995). 

0 gerente precisa conhecer o cliente solicitante do credito, utilizando como 

fonte sua ficha cadastral e outras informac;6es obtidas atraves de 6rgaos como o 

Serasa e SPC. A func;ao do Gerente de Neg6cios resume-se a propor aprovac;ao e 

manutenc;ao de linhas de credito, realizar neg6cios, buscar novas clientes mantendo 

os antigos, prestar assistencia a diretoria, cumprir as metas estabelecidas, 

coordenar atividades de credito e cadastro. 

Ele e o profissional que forma urn elo de ligac;ao entre o cliente e a instituic;ao 

e atraves de suas habilidades pessoais deve atrair e manter clientes pessoas ffsicas 

e jurfdicas. 

"Este profissional, prestador de servic;os, consultor por excelencia, autentico 

cartao de visitas da organizac;ao que representa, deve possuir uma serie de 

qualificac;6es, que, se bern dosadas e utilizadas no momenta apropriado, sao 

capazes de alavancar o profissional rumo ao sucesso" (SCHRICKEL, 1995, p. 72). 

A qualidade do credito depende de uma equipe preparada e bern estruturada. 

Se os gerentes de credito e de neg6cio construfrem uma carteira de clientes segura 

e obterem as informac;6es fundamentais para a concessao do credito podem 

desenvolver uma atividade lucrativa e minimizar os riscos para a instituic;ao. 
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2.16 Al<;adas da Agencia 

Em urn banco uma das atividades mais lucrativas e a intermedia<;ao 

financeira. Para que esta opera<;ao seja realizada de forma rapida e segura, 

atendendo as necessidades dos clientes, sem par em risco a organiza<;ao, e preciso 

criar uma estrutura que delegue poder. 

Dentro de uma institui<;ao financeira o 6rgao responsavel par essa tomada de 

decisao sao as al<;adas. Silva (2000, p. 111) define al<;adas como, 

As algadas sao OS limites de credito, delegados pelas 
instituig6es aos 6rgaos e pessoas gestoras de credito, para 
decisao (aprovar ou recusar) sobre operag6es de credito 
(emprestimos, financiamentos e fiangas), sem a necessidade 
de aprovag6es superiores. 

Geralmente as al<;adas tern seu inicio na agencia, em alguns casas onde se 

tern dais ou mais gerentes na agencia cada urn pode ter urn nivel de decisao, o nivel 

mais alto pode acabar competindo com o Comite de Credito. As al<;adas procuram 

oferecer agilidade e seguran<;a, sendo que e a politica de credito que define as 

al<;adas e os limites que elas podem aprovar. 

0 nivel da equipe tambem e levado em considera<;ao, quanta maior o porte 

da agencia e melhor preparo tecnico de seus gerentes maior e sua al<;ada de 

decisao, pais o conhecimento e urn fator de extrema relevancia na decisao do 

credito. As principais formas de decisao podem ser divididas em: 

a) al<;ada individual: poder decis6rio atribuido a urn (mica gerente. 

b) al<;ada conjunta: uma ou rna is pessoas tern o controle da decisao. A medida que 

cada gerente concede uma opera<;ao, aumenta a probabilidade da aprova<;ao do 

credito. 

c) al<;ada colegiada: sao os chamados comites de credito, uma agencia pode ter 

mais de urn comite e a decisao pode ser par unanimidade ou pela maioria dos votos, 

ressaltando a importancia dos integrantes do comite ter conhecimento sabre analise 

de credito e os riscos assumidos. 
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2.17 Usa da Informatica na Area de Cn3dito 

"A informatica constitui-se no grande ferramental para analistas e gestores de 

cn3dito, propiciando aos mesmos, condigoes facilitadoras nos trabalhos de analise, 

decisao e administrac;ao de credito" (Silva, 2000, p.140). A informatica tornou-se urn 

recurso indispensavel para a atividade do credito, tanto no momenta de guardar as 

dados cadastrais dos clientes, como a transmissao de propostas de neg6cios. 

A analise financeira e constitufda par calculo de Indices, atualmente essas 

operac;oes ja sao feitas via sistema, diminuindo o tempo gasto para calcular e 

minimizar as falhas. Atraves da informatica, o analista consegue armazenar a ficha 

cadastral dos clientes, seus dados e visualizar o comprometimento que o cliente ja 

possui com a instituic;ao, alem de oferecer listas com todas as operac;oes da 

instituic;ao, bloqueando as que se encontrarem fora das alc;adas de decisao. 

2.18 Controladoria 

Dentro de uma organizac;ao a controladoria garante as informac;oes ao processo 

de decisao, au seja, esta area assessora a gestao da empresa. Catelli define 

controladoria da seguinte forma: "A Controladoria e responsavel pelo 

estabelecimento das bases te6ricas necessarias para a modelagem, construc;ao e 

manutenc;ao dos sistemas de informac;ao e modelo de gestao econ6mica dos 

gestores e as induzem durante o processo de gestao ... ". As operac;oes e decisoes 

precisam passar pela area de controladoria, para que esta analise as procedimentos 

verificando se a operac;ao e viavel, se esta dentro dos padroes, se esta fora do 

orc;amento definido pela organizac;ao, ou seja, o processo de decisao tern influencia 

direta da area de controladoria, par meio de informac;oes, planejamento e controle. 

Para garantir tal controle e necessaria sistemas de informac;oes eficazes, 

otimizando assim as resultados. 0 papel da controladoria segundo Perez, Pestana e 

Franco (1997, p. 37) pode ser resumido da seguinte forma:" ... e assessorar a gestao 

da empresa, fornecendo mensurac;ao das alternativas econ6micas e, atraves da 

visao sistemica integrar informac;oes e reporta-las para facilitar o processo 
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decis6rio". E nesse momenta que a fungao do Controller destaca-se, e ele quem 

influencia a instituigao, norteando os gestores para que se busque o sucesso dos 

empreendimentos da empresa. 

2.18.1 Controller 

0 controller assessora os gestores na definigao estrategica, fornecendo 

informac;oes rapidas e confiaveis sobre a empresa, ou seja, e 0 profissional que 

organiza e repassa dados relevantes, exercendo uma influencia sobre os gerentes, 

para que esses tomem decisoes 16gicas e de acordo com a missao da empresa. 

0 responsavel pela area de controle deve exercer as seguintes fungoes basicas: 

• Contabilidade geral, fiscal e de custos; 

• Controle patrimonial; 

• Orc;amentos; 

• Auditoria interna; 

• Administrativa-financeira. 

2.18.2 lnstrumentos de Controle 

Para garantir os resultados esperados pela empresa sao necessarias 

ferramentas para desenvolver o controle de maneira correta. lnicialmente a empresa 

deve decidir quais sao seus objetivos, missao e visao. 0 Plano ou Planejamento 

Estrategico tambem e urn instrumento de controle, e ele que vai orientar a empresa 

para buscar resultados. 0 sistema de informac;ao e essencial no momenta que o 

controller de informac;oes para realizar a analise e orientar o processo de to mad a de 

decisao. 
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A area de Controladoria tambem deve avaliar o ambiente externo da 

empresa, verificando o ambiente na qual a empresa esta inserida, a economia, a 

polftica, e de que forma estas variaveis podem influenciar nos resultados da 

organizac;ao. 

2.19 Cobranc;a 

De acordo com Tavares (1988, p. 23), "A Gerencia de Cobranc;a sera 

responsavel pelas fungoes de planejamento, organizac;ao, orientac;ao e controle de 

todas as atividades que envolvam o processo de registro, controle e cobranc;a de 

valores decorrentes da venda, de produtos e/ou prestac;ao de servic;os". A gerencia 

de cobranc;a deve ter disponfveis cadastros, planilhas e dados estatfsticos para 

controlar sua carteira de recebfeis, alem do auxflio de computadores e sistemas de 

informac;ao. 

Os padr6es de creditos adaptados par uma organizac;ao demonstram os 

quesitos exigidos a urn cliente para liberac;ao de urn credito (GITMANN, 2004 ). Se a 

instituic;ao decide tornar os padr6es de credito mais flexfveis, precisa ficar atenta ao 

risco que estara assumindo, pais se o rigor quanta a concessao de credito diminui a 

perda com incobraveis tende a aumentar. 

A polftica de cobranc;a da empresa, assim como a polftica de credito deve ser 

responsabilidade dos nfveis hierarquicos mais altos da instituic;ao. Ela deve ser 

objetiva e de alcance de todos os funcionarios, alem de ser revista periodicamente. 

2.19.1 Tecnicas de Cobranc;a 

Polftica de cobranc;a compreende no esforc;o adotado pela empresa, visando 

cobrar as duplicatas a receber. 0 nfvel com incobraveis tende a aumentar caso 

ocorra uma elevac;ao nas vendas ou urn relaxamento na polftica de credito. 
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Aumentar os esforgos com cobranga pode diminuir as perdas com os 

devedores, aumentando o Iuera, porem a empresa deve tamar cuidado em nao 

tamar medidas muito agressivas para nao assustar o cliente. Existem varias formas 

de cobranga a serem empregadas pela instituigao. Ap6s a data do vencimento as 

cobrangas tornam-se mais impessoais e rigorosas (GITMANN, 2004). 

A seguir serao apresentados os procedimentos basicos para cobranga. 

a) cartas: as cartas sao o primeiro passo para a cobranga de uma dfvida. Logo ap6s 

o vencimento da prestagao ou de uma duplicata a empresa envia uma carta ao 

cliente, caso a dfvida nao for paga em determinado tempo sera remetida uma carta 

mais enfatica. 

b) telefonemas: se ap6s o envio da carta o cliente nao pagar a prestagao, o setor de 

cobranga fara usa de telefonemas para entrar em cantata com o cliente. A empresa 

e o cliente podem tentar fazer urn acordo, estendendo o prazo de pagamento. 

c) visitas pessoais: essa tecnica e muito comum em se tratando de credito ao 

consumidor. Ao enviar urn cobrador para falar pessoalmente com o cliente, pode-se 

conseguir o pagamento imediato da dfvida. 

d) usa de agendas de cobranga: a instituigao pode transferir a tarefa para uma 

empresa terceirizada de cobranga, porem as taxas exigidas serao elevadas, fazendo 

com que se perca ate 50% do valor. 

2.20 Contabilidade Gerencial e Contabilidade Financeira 

Padoveze analisa as diferengas entre contabilidade gerencial e a 

contabilidade financeira da seguinte forma: "Os metodos da contabilidade financeira 

e da contabilidade gerencial foram desenvolvidos para diferentes prop6sitos e para 

diferentes usuarios das informag6es financeiras. Ha, contudo, numerosas 

similaridades e areas de sobreposigao entre os metodos da contabilidade financeira 

e a gerencial" ( PADOVEZE, 2000, P. 31). 

A contabilidade gerencial e relacionada com o fornecimento de informag6es 

para os administradores, ou seja, direcionada para quem esta dentro das 

organizag6es e que sao responsaveis pelo controle de suas operag6es. Ela ate pode 
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ser contrastada com a financeira, que tern relagao com o fornecimento de 

informag6es para os acionistas, credores e outros que estao fora da empresa. 

2.21 Principais Relat6rios Utilizados na Analise Economico-Financeira 

As demonstrag6es financeiras ou relat6rios contabeis sao essenciais para 

analise do credito para Pessoa Juridica. Nos t6picos a seguir, estao especificadas 

tais demonstrag6es. 

a) Balango Patrimonial (BP): E urn demonstrativo que descrimina sinteticamente 

os saldos de todo o patrimonio de uma empresa em determinada data. 

Evidencia a situagao patrimonial da instituigao. As contas estao classificadas 

em Ativo e Passivo. 

b) Demonstragao do Resultado do Exercicio (ORE): demonstra o resultado final 

da empresa no exercicio (Iuera ou prejuizo ), discriminando as receitas, custos 

e despesas. E urn relat6rio dinamico que mostra como o resultado da 

empresa foi gerado, analises importantes sabre a situagao financeira da 

empresa podem ser verificadas nesse demonstrativo. 

c) Analise de Balango: e uma ferramenta importante sob os aspectos 

operacionais, patrimoniais, economicos e financeiros. E de grande utilidade 

no acompanhamento mensal de indicadores, possibilitando uma analise 

comparativa com periodos passados, par exemplo. 
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3 CONTROLE INTERNO DE CREDITO EM UMA INSTITUI<;AO FINANCEIRA -

ESTUDO DE CASO 

Este capitulo tern como objetivo apresentar uma instituigao financeira e 

demonstrar como esta dividida sua area de crE3dito e o sistema para liberagao de 

uma solicitagao de emprestimo. A seguir, sera apresentada a instituigao escolhida, a 

Cooperativa de Credito Sicredi. 

3.1 SICREDI 

A hist6ria do cooperativismo de credito brasileiro comegou no Rio Grande do 

Sui ha mais de um seculo, atraves do padre Theodor Amstad. Nascido na Suiga, 

ap6s ter sido ordenado sacerdote foi enviado ao sui do Brasil, onde desenvolveu 

uma serie de trabalhos sociais. Em 1902, observando a carencia que os pequenos 

agricultores da regiao enfrentavam ao requerer credito para se manterem na 

agricultura, Amstad, fundou em Nova Petr6polis a primeira cooperativa de credito da 

America. Tal organizagao fortaleceu os agricultores, e a cooperativa cresceu pelo 

estado, desenvolvendo os mesmos servigos que uma instituigao financeira. 

Atualmente, o Sicredi conta com mais de 1.000 pontos de atendimento 

espalhados pelo pais, tendo criado um banco proprio, o Bansicredi. Possui uma 

empresa de informatica, a Redesys, que auxilia na area de tecnologia da 

cooperativa, alem de contar com a Confederagao Sicredi, responsavel pela 

representagao institucional do Sistema e atende as demandas juridico-normativas, 

tecnol6gicas e de politicas corporativas de supervisao, gestao de pessoas e 

expansao. 

A instituigao financeira estudada e a cooperativa de credito Sicredi 

Empresarial, localizada na cidade de Joinville/ SC. Tal organizagao completa em 

2008 onze anos de trabalho na area financeira, prestando e oferecendo os mesmos 

produtos e servigos que um banco, com o diferencial de taxas e tarifas. A 

cooperativa tern como publico alva os pequenos e micros empresarios da regiao. 
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0 trabalho realizado, onde, na grande maioria das vezes, o s6cio entra na 

cooperativa atraves de uma indicagao, nao deve tornar a concessao do credito 

menos criteriosa que em uma instituigao financeira. Esse trabalho tern como objetivo 

demonstrar para a cooperativa e para todas as instituig6es que a analise do credito e 

essencial numa organizagao, buscando assim, liberar contratos com maior 

seguranga, obtendo o retorno que a operagao pode proporcionar. 

3.2 Como o credito e analisado no Sicredi Empresarial? 

No momenta que o cliente solicita urn credito, o primeiro passo e imprimir o 

perfil do solicitante. 0 perfil e urn resumo que contem todas as informag6es da conta 

desse cliente, como saldo em conta corrente, a media mensa! e semestral de 

movimentagao da conta, dias que esta utilizando cheque especial ( caso o cliente 

passu a este produto ), se o solicitante possui cheques devolvidos, hist6rico de 

pagamento de possfveis emprestimos que esse ja possua, entre outras informag6es 

relevantes. 

0 perfil do cliente e passado para o Comite de Credito junto com a Planilha de 

Analise de Credito e a documentagao do cliente, essa planilha e uma ferramenta 

elaborada pela area administrativa onde alem de constar informag6es da situagao 

econ6mico-financeira da empresa, estao expostos os valores e tipos de 

emprestimos que a empresa ja possui e quais desejam solicitar. 0 Comite, formado 

pelo Gerente Geral e Gerentes de Neg6cios, juntamente com o Gerente 

Administrative avaliam a solicitagao e dao o parecer final. se o credito e aprovado ou 

nao. 0 Gerente Administrative deve verificar se a documentagao do solicitante esta 

completa, alem de verificar se a empresa realmente tern condig6es de efetuar o 

pagamento do credito, de acordo com a situagao apresentada na Planilha de 

Credito. Analisa tambem se a cooperativa, por ser uma instituigao nova e de 

pequeno porte tern condig6es de liberar esse credito (o valor que a cooperativa 

empresta deve ser menor do que ela tern capacidade de captar). 
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3.3 Analise de Credito para Empresa X 

A seguir estao expostos os relat6rios contabeis e planilha de analise de 

credito de uma empresa solicitante de credito, para melhor identificar como a 

Cooperativa analisa essa solicitagao. Trata-se de uma empresa de pequeno porte, 

atuante na area de confecgoes infantis, a empresa possui limite de cheque especial 

no valor de R$ 5.000,00 urn saldo a pagar de urn emprestimo ja realizado no valor 

de R$ 44.838,20. Os relat6rios foram disponibilizados pela empresa e pela 

instituigao financeira. No quadro a seguir, esta disponibilizado o Balango Patrimonial 

do ana de 2006. 

Quadro 02: Balango Patrimonial 

Balanc;o Patrimonial Valor %T 

ATIVO CIRCULANTE 216.473 78 

DisQonfvel 18.172 6 

Caixa 18.172 6 

Ban cos 0 0 

Outros 0 0 

ATIVO REAL. CURTO PRAZO 198.301 72 

Estoques 78.000 28 

Clientes 120.301 44 

Duplicatas Descontadas 0 0 

Adiantamento a Fornecedores 0 0 

Impastos a Compensar 0 0 

(-) Prov. CLD 0 0 

ATIVO REAL. LONGA PRAZO 0 0 

Depositos Judiciais 0 0 

Outras Contas a Receber 0 0 

(-) Prov. CLD 0 0 

ATIVO PERMANENTE 60.000 22 

I nvestimentos 0 0 

Outros 0 0 
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lmobilizado 0 0 

Maquinas e Equipamentos 60.000 22 

Diferido 0 0 

TOTAL DO ATIVO 276.473 100 

PASSIVO CIRCULANTE 60.310 22 

Forneeedores 43.750 16 

Finaneiamentos a Pagar 0 0 

Emprestimos a Pagar 16.560 6 

Eneargos Sociais e Trabalhistas 0 0 

Provisao de Ferias 0 0 

Outras Contas 0 0 

PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO 0 0 

Emprestimos 0 0 

PATRIMONIO LIQUIDO 216.163 78 

Capital Social 5.090 2 

Lueras/ Prejulzos Aeumulados 211.073 76 

Reservas de Capital 0 0 

Reservas de Luera 0 0 

Outros 0 0 

TOTAL DO PASSIVO 276.473 100 

Fonte: Arquivo Sieredi 

0 proximo quadro demonstra as eontas do ORE ana 2006. 
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Quadro 03: ORE Empresa X- ano 206 

Contas Valor %T 

RECEITA OPERAC. BRUT A 849.181 100 

Venda a Vista 127.377 14 

Venda a Prazo 721.804 85 

Receita de Servic;os 0 0 

Deduc;6es (12.000) (1) 

Impastos (12.000) (1) 

Devoluc;6es 0 0 

RECEITA OPERAC. LIQUIDA 837.181 100 

CMV (300.000) (36) 

LUCRO BRUTO 537.181 64 

Despesas administrativas 0 0 

Despesas com Vendas 0 0 

Depreciac;ao 0 0 

Amortizac;ao 0 0 

Outras Despesas Operacionais (138.000) (16) 

RESUL TADO OPERACIONAL 399.181 48 

Resultado Financeiro 0 0 

Receitas Financeiras 0 0 

Despesas Financeiras 0 0 

Resultado ap6s o Resultado Financeiro 399.181 48 

Resultado nao Operacional 0 0 

Resultado antes do IRe CSSL 399.181 48 

IRe CSSL 0 0 

RESUL TADO LIQUIDO 399.181 48 

Fonte: Arquivo Sicredi 

Apresentam-se tambem os Indices obtidos com os dados dos relat6rios 

contabeis disponibilizados, e sua devida explicac;ao. 
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Quadro 04: indices Empresa X- ana 2006 

iNDICES 

INDICADOR DEZ/06 EXPLICA<;A.O 

Liquidez Corrente 3,59 Capacidade para pagar o passive circulante 
com o ativo circulante. AC/PC. 

Liquidez Seca 2,30 Capacidade para pagar o passive circulante 
sem os estoques. AC-E/PC 

Liquidez Geral 3,59 Capacidade para pagar o capital de terceiros 
com o ARCP e ARLP. AC+APLP/PC+PELP 

Necessidade Capital de Giro (156.162,54) Necessidade de recursos de terceiros para o 
giro da atividade da empresa. Se o valor se 
apresentar positive significa que a empresa 
possui lnvestimento Operacional em Giro 
(lOG). Se o valor for negative a empresa 
possui necessidade de Capital de Giro (NCG). 
PC-A C. 

Endividamento de Curto 27,9% Participagao de recursos de terceiros com 
Prazo em Relagao ao PL vencimento ate urn a no em relagao ao 

Patrimonio Uquido. PC/PL. 
Endividamento do 27,9% Relagao de recursos de terceiros com o PL. 
Patrimonio Uquido EX.: para cada unidade monetaria de PL, 

quanta esta comprometida com terceiros. 
PC+PELP/PL. 

lmobilizagao do Patrimonio 27,76% Relagao do Ativo Permanents com o Capital 
Uquido Proprio. AP/PL. 
Retorno do Patrimonio 164,67 Rentabilidade auferida pelo capital proprio da 
Uquido empresa 

I o 

Ex.: cad a no exerCICIO. para 
R$100,00 de PL o retorno gerado foi de x%. 
LL/PL*100 

Retorno do Ativo 144,36% Rentabilidade auferida pelo Ativo da empresa 
no exercfcio. LL/AT*100 

Giro do Ativo 3,03 Relagao das vendas lfquidas e o volume total 
de investimentos no ativo total. RLV/AT. 

Margem Bruta 64,17% Lucratividade Bruta auferida pelas vendas da 
empresa. LB/RLV. 

Margem Operacional 47,68% Lucratividade operacional auferida pelas 
vendas da empresa. LO/RLV*100. 

Margem Uquida 47,68% Lucratividade lfquida auferida pelas vendas da 
empresa. LL/RL V*1 00. 

Prazo Media de Estocagem 94 Tempo media em dias necessaria para a 
completa renovagao dos estoques da 
empresa. E/CMV*360 

Prazo Media de 51 Tempo media em dias para o recebimento das 
Recebimentos vendas. Clientes/RBV*360 
Cicio Operacional 145 Tempo decorrido em dias entre a compra do 

estoque e o recebimento de suas vendas. 
PME+PMR 

Prazo Media de 53 Tempo media em dias utilizado para 0 

Pagamentos pagamento das compras da empresa. 
F/Compras*360 

Cicio Financeiro 92 Tempo necessaria em dias para custear o 
ciclo operacional alem dos prazos de 
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financiamentos dos fornecedores. PME+PMR
PMP. 

A Planilha de Analise de Credito e uma ferramenta do sistema da instituiGaO 

que facilita a analise da solicitaGao pelo Comite de Credito. A seguir, encontra-se a 

reproduGao da Planilha desenvolvida para uma simulaGao de analise. 

Quadro 05: Planilha de Credito Empresa X 

PLANILHA DE ANALISE DE CREDITO SICREDI 

Associ ado 15.089-4 EMPRESAX 
UA: 5 Data: 29/5/2008 

CARATER 
SERA SA: 
Tomador: Nao Data da Consulta: 29/05/2008 Cheques Devolvidos: 
Garantidor: Nao Data da Consulta: 29/05/2008 Alinea:11 -0 

Alinea: 12 -0 
Alinea: 13 - 0 

ATRASO: Ultimos 12 meses 
Quantidade de Parcelas pagas em atraso superior a 15 dias: 0 

lnadinplencia junto ao SCR:- Extrapola<;ao do Cheque Especial: 0 
RISCO DO PERFIL DO ASSOCIADO: A 

CAPACIDADE DE 
PAGAMENTO 

Comprometimento SCR: 74.378,30 
Creditos Recentes 0 

Liquida_y_6es Recentes 0 
Limite de Credito 0 
Operacao Unica 35.047,90 

Renda Bruta Anual 0 
Capacidade de Pagamento Bruta: ( 1 09,426,2) Dividas do associado comprometem 

mais de 1 00% da Renda Bruta 
Anual. 

COLTERAL: Observa<;6es 
( ) Sem garantias 

Nome do s6cio 
(x) Garantial Pessoal ad min istrador/aval ista 
( ) Garantia de Recebimentos da empresa e CPF 
( ) Garantia de Aliena<;ao 
( ) Garantia de Hipoteca 
( ) Garantia de Penhor 

l 
CONGLOMERADO: 

Descricao do Grupo: Componentes: 
Conta Associ ado 
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C6digo do Grupo: 

CAPITAL 

Terras Pr6prias: 0 Terras: 0 Patrimonio: R 5.6152,00 

ULTIMA PRODUTIVIDADE CADASTRADA 
C6digo Descric;ao Ano Quantidade Valor Um. Receita Bruta 

DESPESAS E RECEITAS 
Descric;ao Despesa Receita Periodicidade 

Total 0 0 

RESUMO FINANCEIRO DO ASSOCIADO 
lm6veis Rurais 0 
lm6veis Urbanos 0 
Maquinas e Equipamentos 0 
Veiculos 0 
Rebanhos e Semoventes 0 
Outros Bens 0 
Participag6es em Empresas 0 
Capital Social (Conta Capital) 615 
Capital Social (PJ) 5.000 
Patrimonio Uquido: 5.615 

Apl. Curto Prazo - Outros Bancos 0 
Apl. Curto Prazo - No Sistema 0 
(-) Obrig. de Curto Prazo 0 
(-) Obrig. Curto Prazo Vencidas 0 
(-) Obrig. Long_o Prazo 0 
(-) Obrig. Longo Prazo Vencidas 0 
(-) Carteira de Emprestimo 44.838,20 
(-) Adiantamento a Depositante 0 
(-)Limite de Cheque Especial 5000 
Situac;ao Patrimonial -44.223,20 

COMPROMETIMENTO DO ASSOCIADO JUNTO AO SICREDI 
S. 

Tftulo Comp. Data da Contratac;ao vencimento Devedor 
A80530371-5 22 5/3/2008 25/3/2010 44.838,20 

CONDICOES 
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DEFERIDO: I I I INDEFERIDO: I 
PARECER: 

I 1 I I I 
OPERACAO UNICA 

Prazo I Valor Financiado I Prestagao 
24 I R$50.000,00 I R$ 2.920,66 

Taxa:xx 

RESPONSAVEL: 

Fonte: Arqutvo Stcredt 

Ap6s verificar toda a documentagao da empresa solicitante, analisar a 

planilha de cn§dito e estudar os dados contabeis que o Balango Patrimonial e o ORE 

apresentaram, o ComitE~ da Agencia faz seu parecer e decide se a liberagao do 

credito sera concedida ou nao. Caso o emprestimo seja liberado, a Planilha de 

Credito e passada para a area administrativa elaborar o contrato. 

3.4 Conceitos versus Caso Pratico 

Ap6s estudar os autores da area de analise de credito e verificar urn processo 

de liberagao de urn contrato em uma instituigao financeira, a seguir sera elaborada 

uma comparagao entre a parte conceitual e a pratica, verificando possfveis 

melhorias que a instituigao poderia implementar. 

a) Scores de Credito: urn ponto destacado na Fundamentagao Te6rica e muito 

comentado pelos autores da area e a utilizagao do Scores de Credito. A 

instituigao estudada nao possui esse sistema de pontuagao que auxilia na 

avaliagao de urn born ou mau pagador. Essa ferramenta pondera diversos 

fatores que classificam as Pessoas Ffsicas e Jurfdicas que tern condig6es de 

honrar urn compromisso. 
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b) Classificagao do Risco de Credito: a instituigao possui tal classificagao que 

inclusive se encontra disponlvel na Planilha de Analise de Credito, facilitando 

assim a concessao ou nao para urn tomador. Essa classificagao auxilia no 

provisionamento para creditos de liquidagao duvidosa. 

c) PoHticas de Credito: a instituigao demonstrou ter urn processo (mico para 

todas as solicitag6es de emprestimo. Esse padrao auxilia na decisao do 

Comite, delimitando assim situag6es que possam prejudicar a analise de urn 

credito, evitando criterios inadequados. 

d) 5 C's de Credito: essa ferramenta que investiga o potencial do cliente e 

claramente utilizada pela organizagao e esta disponlvel na Planilha de Analise 

de Credito. 

e) Controles lnternos: o controle interno e executado pelo Gerente 

Administrativo que tern a fungao de verificar se o processo de analise de 

credito esta sendo realizado de forma correta, se a empresa solicitante tern 

capacidade de pagamento (de acordo com os relat6rios contabeis que esta 

apresentou), alem de verificar se o pagamento e cobranga das parcelas 

vencidas estao sendo realizados. A classificagao do risco de credito tambem 

e fungao do Gerente Administrativo. 

f) Analise Cadastral: tal analise e realizada com base no perfil do cliente. 

g) Uso da informatica na Area de Credito: 0 uso da tecnologia e utilizado pela 

instituigao, porem de forma primaria, como se pode notar pela planilha de 

credito que a organizagao utiliza. Poderia ser bern mais avangado o uso da 

informatica, como por exemplo, se tivesse urn sistema que calculasse os 

Scores de Credito, nesse caso, toda vez que fosse inclulda ou alterada uma 

informagao no cadastro do cliente, automaticamente a pontuagao deste seria 

calculada, facilitando assim a verificagao do limite de credito que urn cliente 

possui e sua capacidade de pagamento. 

h) Relat6rios para Analise Economico-Financeira: toda a documentagao da 

empresa e passada para o Comite da Agencia, que deve analisar os 

relat6rios contabeis e verificar se a empresa tern capacidade de pagamento 

do contrato. 
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3.5 Resultados e Discuss6es 

Analisando o estudo de caso, e a solicitac;ao da empresa de 

confecc;6es infantis, a empresa ja tern tornado todo o valor que poderia ser 

concedido. A empresa nao apresenta restric;6es, nem cheques devolvidos, nao esta 

utilizando o valor maximo do cheque especial e apresenta uma serie de fatores 

favoraveis a uma concessao de credito. Porem tern tornado quase R$50.000,00 da 

cooperativa, num emprestimo realizado em marc;o de 2008, que ira se estender ate 

2.010 e nao apresenta capacidade de pagamento para urn outro emprestimo em 

valor tao elevado para uma empresa de seu porte. 

Alem do mais, segundo a analise dos Indices apresentados, a empresa 

demonstrou urn estoque muito elevado, e urn grande volume de vendas a prazo, tal 

situac;ao influi diretamente no Prazo Media de Recebimento e no Cicio Operacional. 

A empresa deveria tentar diminuir o Prazo Media de Pagamento, tentando pagar 

seus fornecedores a vista e obter desconto. A empresa demonstrou tambem 

necessidade de Capital de Giro. Urn dos fatos deste resultado e devido o recente 

infcio dos trabalhos da empresa, pais o ana base utilizado para estudo e o primeiro 

da atividade da empresa. Segundo a analise de credito indicada na Fundamentac;ao 

Te6rica, a instituic;ao financeira deveria apresentar parecer desfavoravel a 
solicitac;ao. 

Para a instituic;ao- financeira, segundo as conceitos estudados, esta utiliza 

uma serie de indicac;6es dos autores, porem ainda deve buscar uma tecnologia mais 

avanc;ada que auxilie no calculo da provisao, alem de adquirir a ferramenta de 

Scores de Credito, para auxiliar na analise de credito e na decisao de estipular o 

limite do valor liberado e valor maximo da parcela. Deveria buscar tambem urn maior 

controle do gerenciamento do risco de credito, pais nao faz usa de nenhum sistema 

de informac;ao para esta ferramenta tao essencial para uma organizac;ao que atua 

com concessao de credito. 
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4CONCLUSAO 

Toda empresa e constituida para praduzir riqueza e gerar valor 

continuadamente, a garantia da continuidade somente existira se as atividades 

operacionais gerarem resultado, no minima, suficiente para cobrir os custos 

operacionais e remunerar os capitais dos acionistas. Desse modo, as estrategias, 

diretrizes, metas, pianos e a<;6es organizacionais devem orientar a otimiza<;ao do 

Iuera. Luera e a melhor forma de mensurar a eficacia de uma organiza<;ao com fins 

lucrativos. 

Nas institui<;6es financeiras a responsabilidade por resultados positivos e 

muito grande, na intermedia<;ao financeira capta-se e empresta-se dinheira para a 

sociedade. Ou seja, e necessaria garantir seguran<;a suficiente aos recursos que lhe 

sao confiados. Alem de intermediar recursos, os bancos mantE~m o papel de 

fomentadores da economia, financiando a pradu<;ao e aquisi<;ao de bens dos seus 

clientes. 

No Brasil, ap6s muito tempo de estagna<;ao econ6mica, as a<;6es dos novas 

governos criaram a expectativa da retomada do crescimento da economia. A busca 

desse crescimento leva a financiamentos para OS investimentos das empresas, 

nesse momenta a institui<;ao financeira tern papel fundamental. 

0 objetivo dessas institui<;6es e aumentar os neg6cios com seus clientes que 

garantam rentabilidade, para que isso aconte<;a, e preciso buscar a melhoria dos 

processos de credito, priorizando os seguintes pontos: direcionamento estrategico, 

revisao de normas e procedimentos, dissemina<;ao da cultura do credito, 

aprimoramento dos sistemas, gerenciamento e controle de riscos. 

As a<;6es definidas para a melhoria dos processos de deferimento de credito 

representam a continuidade de solu<;6es implementadas, desde o inicio do Plano 

Real, para resolver as fragilidades do sistema e reduzir os riscos de inadimpl€mcia. 

A crescente necessidade de conhecimentos dos riscos de mercado, liquidez, 

credito, esta levando os bancos a promoverem altos investimentos em sistemas que 

permitam a mensura<;ao e gerenciamento desses riscos. 

Com este trabalho obtido atraves de conceitos te6ricos e urn estudo pratico 

objetivou-se entender como e realizada uma analise e libera<;ao de credito em uma 

institui<;ao financeira, alem de demonstrar o quao importante para a sociedade e a 
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operac;ao de credito, pois e ela que auxilia a impulsionar a economia brasileira. 

Pretende-se tambem demonstrar para os bancos e cooperativas e qualquer 

organizac;ao que trabalhe com concessao de credito, que o gerenciamento do risco 

ap6s a liberac;ao do contrato tambem e primordial. Pois se o nivel de inadimplencia 

da instituic;ao for muito elevado, esta ira apresentar dificuldades para novas 

liberac;oes e tal fato pode gerar consequencias para a atividade que e considerada 

uma das mais rentaveis para qualquer instituic;ao financeira. 
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