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1. INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de crédito para a atividade empresarial encontra respaldo tanto em 

teoria, econômica e de gestão, como em processos, rotinas e práticas corporativas, passíveis 

de verificação empírica, desta forma pretendemos abordar o tema crédito, mostrando como 

uma instituição bancária busca utilizar-se da teoria como alicerce de suas análises 

cotidianas.  

 No capítulo do crédito, registra-se uma evolução interessante: num primeiro 

momento os financiadores detectaram uma boa oportunidade de negócios na 

disponibilização de crédito para o consumidor, principalmente de bens de alto valor. Foram 

"incentivados" pela indústria, principal beneficiada, pela facilidade que teria no escoamento 

mais rápido de uma produção que passaria a ser cada vez maior, porém sem vocação e 

recursos para parcelamentos longos de vendas. A satisfação foi geral: para o consumidor 

por ter seu sonho de consumo realizado de imediato, para o comerciante e para o industrial 

por venderem mais e para o país que experimentou um crescimento/desenvolvimento muito 

rápido. 

No mercado financeiro, hoje muito concorrido, com o avanço tecnológico e a 

globalização, que interfere na área de crédito, é essencial que os profissionais da área 

financeira estejam informados e atualizados sobre os acontecimentos financeiros,  a real 

necessidade de crédito de seus clientes e os riscos que se expõe às instituições financeiras 

que se envolvem no processo de concessão de credito. 

O tema proposto está relacionado ao processo de análises de clientes passível de 

aprimoramento na concessão de limites de crédito, sendo delimitado com a análise dos 

procedimentos utilizados na liberação de crédito dos clientes pessoa jurídica do Banco do 

Brasil, na região Sul, comparando tais procedimentos com a literatura existente na área de 

crédito, tendo como objetivo a possibilidade de avaliar e sugerir alterações para 

aperfeiçoamento do processo já utilizado na Divisão de Crédito Sul–(PR). 

Nossa pesquisa será realizada em uma instituição bancária, mais especificamente na 

Divisão de Análise de Crédito Sul – Curitiba (PR), do Banco do Brasil S.A., onde 

buscamos verificar no processo de análise de crédito os procedimentos adotados e os 

relatórios contábeis utilizados. Assim, poderemos analisar os aspectos da análise técnica 



 11

realizada pela divisão de crédito, a existência de parâmetros não considerados para avaliar 

um cliente durante a análise de crédito e que poderão ser incluídos e se o processo de 

análise de limite pode refletir as reais necessidades de créditos das empresas atendidas no 

Banco do Brasil S.A.. 

Temos como objetivo geral do trabalho a indicação de procedimentos capazes de 

reduzir o risco de elaboração de limites de crédito com valores incompatíveis ou abaixo do 

potencial financeiro dos clientes analisados na Divisão de Crédito Sul – Curitiba (PR). Os 

objetivos específicos são de conceituar crédito, estudar as principais fases existentes na 

análise da concessão de crédito, para os clientes pessoa jurídica, efetuar levantamento da 

quantidade de processos analisados na Divisão de Crédito Sul – Curitiba (PR) e elaborar 

questionário para que os analistas possam identificar outros procedimentos e relatórios que 

poderiam colaborar com o processo de análise da instituição financeira. 

Justificamos a realização do projeto de pesquisa que nos propomos na divisão de 

crédito da instituição Banco do Brasil S.A., tendo em vista, estar diretamente envolvido na 

concessão de crédito para os clientes pessoa jurídica, além disso, o banco é referência 

nacional em termos de créditos, sendo líder nacional de mercado em várias linhas 

creditícias. 

Assim, através deste trabalho, pretendemos aprofundar nossos conhecimentos na 

área de Crédito/Finanças da instituição, podendo desta forma,  colaborar com o 

desenvolvimento de maiores e melhores valores de créditos, atendendo dentro das boas 

práticas que recomendam o mercado de crédito bancário. 

 O método que pretendemos utilizar neste trabalho acadêmico, será de observações, 

consultas a livros e apostilas, elaboração de questionários para os analistas, consulta a 

arquivos e sistemas na Divisão de Análise de Crédito e matérias para análises comparativas 

entre o teórico e o prático.  
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1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Iniciamos pela definição do problema que está diretamente ligado as conseqüências 

trazidas por uma análise de crédito equivocada ou incompatível com o porte do cliente, 

podendo causar desde insatisfação da clientela sub-atendida no aspecto crédito, como 

também em um alto endividamento dos clientes, comprometendo seu faturamento e 

dificultando a geração de capacidade de pagamento, causando assim, dificuldades 

financeiras para quitar seus empréstimos e financiamentos contraídos na instituição 

financeira. 

Assim, este trabalho tem o objetivo de identificar através de questionário elaborado 

para os analistas de créditos, aspectos que possam evitar despachos de limites com valores 

abaixo ou acima do compatível para os clientes analisados na divisão de crédito, evitando o 

impacto negativo no atendimento creditício, e reduzindo a possibilidade de geração de 

insatisfação dos clientes do Banco do Brasil S.A. 

O trabalho estará situado na análise do processo de crédito da instituição financeira, 

verificando as informações e relatórios contábeis utilizados na análise pelos analistas da 

Divisão de Crédito Sul – Curitiba (PR), sendo realizado estágio na própria divisão e 

elaboração de questionário para os analistas de créditos. 

 

 

1.3. OBJETIVO  

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral do trabalho é indicar análises em relatórios contábeis que podem 

colaborar com a redução do risco de elaboração de limites de crédito com valores acima ou 

abaixo do potencial financeiro dos clientes analisados na Divisão de Crédito Sul – Curitiba 

(PR), desde alterações de rotinas no acolhimento do processo, quanto de orientações para 

utilização de outros relatórios contábeis.  
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1 Conceituar crédito; 

2 Estudar as principais fases existentes na análise da concessão de crédito, para os 

clientes pessoa jurídica; 

3 Efetuar levantamento da quantidade de processos analisados na Divisão de 

Crédito Sul – Curitiba (PR); 

4 Elaborar questionário para que os analistas possam identificar outros 

procedimentos e relatórios que poderiam colaborar com o processo de análise da 

instituição financeira. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

Diante do exposto, o projeto de pesquisa que nos propomos, se limitará  ao estudo 

das etapas utilizadas no processo para concessão de crédito no conglomerado Banco do 

Brasil, o motivo pela escolha da Instituição Banco do Brasil, além do fato de estar 

trabalhando nesta Instituição, é a referência nacional que o Banco tem em termos de 

créditos, sendo líder nacional de mercado em várias linhas creditícias, os lucros dos últimos 

anos, que elevam o Banco como uma empresa sólida e capaz de competir e estar entre as 

maiores instituições financeiras do Brasil, resultados de qualidade no crédito, com índice de 

inadimplência abaixo da média de mercado. 

Assim, através deste trabalho, pretendemos aprofundar nossos conhecimentos na 

área de Crédito/Finanças da instituição, podendo desta forma,  colaborar com o 

desenvolvimento de maiores e melhores valores de créditos, atendendo dentro das boas 

práticas que recomendam o mercado de crédito bancário, além de obter a satisfação, 

atender às expectativas e demandas de nossos clientes. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo são apresentadas as bases conceituais relativas ao tema em foco, 

iniciando por análise de crédito. Na seqüência serão apresentadas as bases conceituais de 

análises das demonstrações contábeis, finalizando com a política de crédito. 

 

 

2.1. ANÁLISE DE CRÉDITO 

 

Nesta seção serão consideradas as premissas que tratam sobre a análise de crédito, 

nas atribuições de valores a um conjunto de fatores que permitam a emissão de um parecer 

sobre determinada operação de crédito. Para cada fator individual emitimos um valor 

subjetivo, positivo ou negativo para este. Se o conjunto de fatores apresentarem valores 

positivos em maior número que os negativos, a tendência é que o parecer seja favorável a 

concessão do crédito.  

Conforme está na Apostila Risco de Clientes (2008) o processo de concessão de 

crédito para pessoas físicas ou jurídicas é muito parecido, todos têm um fluxo bem 

semelhante. A pessoa física tem sua fonte de renda e suas despesas que podem ser de curto 

ou longo prazo. Ela tem que tentar fazer com que sua receita seja suficiente para honrar 

suas despesas. Muitas vezes a falta de controle, o surgimento de despesas imprevistas ou 

outros fatores, fazem com que exista a necessidade se buscar um suprimento de dinheiro 

extra para preencher esta lacuna aberta em seu orçamento. Nesta situação é que surge o 

profissional de crédito com a missão de analisar se este proponente merece que a 

empresa/instituição conceda a ele os recursos que necessita. 

Conforme Securato (2002), o analista de investimentos em crédito, basear-se-á nas 

mesmas informações do analista de crédito e em todas aquelas eu julgar necessárias para 

examinar a empresa na forma de um investimento. Dessa forma, seu estudo deverá 

estabelecer, da forma mais real possível, a projeção da empresa para o futuro e estabelecer 

as possibilidades de pagamento do empréstimo a ser concedido. 
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Na Apostila Risco de Clientes (2008, p.9): 

“O processo de análise de crédito compreende o conjunto de ações que 

envolvem as operações de empréstimo, financiamento ou prestação de 

garantias aos clientes. No nível operacional, essas ações vão desde a 

identificação do cliente até ao retorno dos capitais emprestados”. 

Com relação aos resultados que buscamos em uma análise de crédito, podemos 

chegar há várias variáveis, no entanto, toda a análise leva a um único resultado e 

necessidade, que é a tomada de decisão, nestas decisões consideramos aspectos e 

parâmetros para definição de crédito, de limites, de garantias, de prazos, fatores que 

buscam minimizar o risco retorno. 

 

2.1.1. Conceito   

 

Confiança é a palavra-chave do crédito, só emprestamos/confiamos nossos bens 

particulares às pessoas que conhecemos e em quem confiamos, assim devemos proceder 

com os empréstimos bancários. O crédito está fortemente ligado a confiança, ao emprestar 

a alguém um determinado montante, significa que acreditamos nela para retornar nossos 

haveres. 

Conforme Securato (2002) trata-se de algo presente no dia a dia das pessoas, 

particularmente, facilitando a compra e venda de serviços ou produtos. Assim, na simples 

compra/venda de um produto no supermercado, temos uma operação que envolve o 

conceito de crédito. 

Segundo o dicionário Aurélio (2004, p.281) emprestar significa “confiar a alguém 

certa soma de dinheiro ou certa coisa, para que faça uso dela durante certo tempo, 

restituindo-a depois ao dono.  

Ainda na Apostila de Função Crédito (2008, p.7) cita que a palavra Crédito deriva 

do latim credere que significa acreditar, confiar, ou seja, acreditamos, confiamos que 

alguém vai honrar seus compromissos para conosco. 
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Na página www.infocreditos.blogspot.com, é dito que o crédito é a soma em 

dinheiro disponibilizada por uma pessoa, uma entidade financeira ou um banco, por um 

determinado período. Podemos resolver problemas de falta de dinheiro com recurso a um 

crédito e desta forma ultrapassar momentos de necessidade de recursos financeiros. 

Segundo Silva (1988): 

“O crédito consiste na entrega de um valor mediante uma promessa de 

pagamento. O vocábulo crédito define um instrumento de política de 

negócios a ser utilizado por uma empresa comercial ou industrial na 

venda a prazo dos seus produtos ou por banco comercial, por exemplo, na 

concessão de empréstimos”.  

 

O autor Silva (1988), afirma também que numa instituição financeira bancária as 

operações de crédito se constituem seu próprio negócio. Dessa forma, o banco empresta 

dinheiro ou financia bens aos seus clientes, funcionando como uma espécie de 

"intermediário financeiro", pois, os recursos que aplica são captados no mercado através 

dos depósitos efetuados por milhares de clientes-depositantes. 

 



 17

 

2.1.2. Objetivo 

 

Segundo Securato (2002, p.66), são muitos os motivos que levam à elaboração da 

análise econômico-financeira das empresas. Utilizam-se análises para avaliação da relação 

custo / retorno nas decisões de investimentos que tenham por objeto aquisições, 

incorporações, fusões e cisões. 

Na Apostila Risco de Clientes (2008), é citado que a análise econômico-financeira é 

parte da análise do cliente que se preocupa essencialmente com o estudo do “C” Capital. O 

balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício constituem-se as principais 

“matérias-primas” para a análise econômico-financeira. Esses demonstrativos representam, 

resumidamente, a história da empresa em determinado período. Deve-se ressaltar, no 

entanto, que é preciso identificar, tanto quanto possível, as causas dos números, tendo em 

vista que estes são conseqüências de alguns fatos. Por detrás dos números de uma empresa 

existem pessoas, talentos e capacidades que devem ser conhecidas. Existe um sistema que 

produz bens e serviços e interage com o ambiente externo. Nesse particular, ganha destaque 

o bom senso e a sensibilidade do analista.  

Já na Apostila de Função de Crédito (2008, p.5), afirma-se que com o crescimento 

das cidades, torna-se cada vez mais complexo o relacionamento com a clientela. Para 

contornar essa dificuldade, as instituições financeiras passaram a usar certos procedimentos 

sistematizados para estudar os possíveis tomadores de crédito. Ao conjunto desses 

procedimentos dá-se o nome de Análise de Clientes.  

 São vários os objetivos da análise das demonstrações financeiras, sendo 

significativa sua importância, entre outros, para os seguintes fins: 

 - avaliação da capacidade de amortização da empresa, quando esta se habilita a 

financiamentos em instituições financeiras; 

 - avaliação da situação financeira da empresa, a curto e a longo prazo, 

determinando-se causas, efeitos e perspectivas; 

 - avaliação de investimento em ações negociáveis em bolsas de valores com base 

nas demonstrações financeiras; 
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 - análise da situação patrimonial, econômica e financeira da empresa para orientação 

a grupo de acionista ou acionista único que pretenda, por via de aquisição de ações, 

assumirem seu controle; 

 - avaliação da rentabilidade do capital investido proveniente dos proprietários da 

empresa e de terceiros; 

 - análise das demonstrações para fins de fusão, cisão, incorporação ou associação de 

empresas; 

 - análise para avaliação do acervo patrimonial, a valores registrados e a preços de 

mercado, nos casos de extinção da empresa; 

 - consolidação das demonstrações de empresa controladora, controladas e coligadas; 

 - consolidação das demonstrações de empresas da mesma atividade para avaliação 

do desempenho da economia setorial.    

O principal objetivo da análise de crédito numa instituição financeira (como para 

qualquer emprestador) é o de identificar os riscos nas situações de empréstimo, evidenciar 

conclusões quanto à capacidade de pagamento do tomador, e fazer recomendações relativas 

à melhor estruturação e tipo de empréstimo a conceder. 

Conforme Schrickel (1994), os instrumentos específicos de análise variam com a 

situação peculiar que se tem à frente, porém, o objetivo e a lógica são permanentes. Sem 

dúvida, não é urna tarefa fácil ou simples. Há que se tomar uma decisão, dentro de um 

contexto incerto, em constante mutação, e tendo em mãos um volume de informações nem 

sempre suficiente em nível de seu detalhamento.  

Segundo Silva (1988): 

“Podem-se definir questões para orientar na determinação do limite de 

crédito a ser fixado para um solicitante, verificando quanto o cliente 

merece de crédito, quanto podemos oferecer de crédito ao cliente e quanto 

devemos conceder de crédito ao cliente”.  
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Ainda Schrickel (1994, p.25), cita que o objetivo da análise de crédito é o de 

identificar os riscos nas situações de empréstimos, evidenciando conclusões quanto à 

capacidade de pagamento do tomador do empréstimo. Recomendações quanto à estrutura e 

tipo de empréstimo também são objeto da análise de crédito, a fim de manter-se o foco na 

otimização de resultados. Portanto, busca subsidiar a decisão de se conceder ou não o 

crédito. 

 

2.1.3. Informações para Crédito 

 

Informações para crédito envolvem processos de investigação e reflexão com 

determinada finalidade. Analisar consiste em decompor, separar o todo em partes, 

examinando com minúcia cada uma delas, para buscar as causas e conseqüências de pontos 

fortes e fracos, com vista a emitir juízo sobre o todo analisado. 

 Na Apostila Risco de Clientes (2008), analisar um cliente ou analisar crédito, é 

estudá-lo em todos os aspectos que possam influenciar uma decisão, buscando identificar 

os riscos envolvidos e emitindo parecer conclusivo sobre suas condições, capacidade, 

caráter e situação econômico-financeira. 

 Segundo Securato (2002, p.23), o crédito é a principal preocupação das instituições 

financeiras e está presente na forma de operações características de crédito, bem como em 

operações simples, como o recebimento de uma nota promissória paga em cheque.  

 Já na Apostila de Função de Crédito (2008, p.9) os aspectos relacionados à atividade 

diária da empresa, mercado consumidor, fornecedores e concorrência, influencia muito a 

empresa, mas nesses aspectos a empresa tem poder maior de adaptação. Redução do 

consumo de seu principal produto, por exemplo, causa grande impacto na empresa, mas ela 

poderá buscar novos mercados, adaptar o produto ou investir mais em propaganda, 

ocupando o espaço dos concorrentes. 

 As informações devem ser preparadas, visando a sua interpretação, classificando de 

forma apropriada, associando as informações com lógica e realizando a conversão de 

valores monetários em medidas de avaliação relativa, podendo ser coeficientes ou índices, 

conforme o tipo de análise. 
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2.1.4. Cadastro 

 

 A correta identificação do cliente permite análise mais apurada, para efeito de 

concessão de crédito. No processo de criação da pasta cadastral são observados alguns 

aspectos para pessoa física ou sócia das empresas, tais como: estado civil, dependentes, 

dados profissionais, rendas, dívidas, referências comerciais, patrimônio pessoal, já para 

pessoa jurídica são observados: a atividade empresarial, tradição no ramo, os imóveis da 

empresa, máquinas e equipamentos, sócios ou acionistas, participação em outras empresas, 

experiências anteriores. 

 Na Apostila de Função de Crédito (2008, p.6), é citado que o perfeito conhecimento 

da clientela permite-nos ainda, explorar melhor seu potencial de negócios. É de 

fundamental importância a veracidade das informações, para que se possa realizar uma 

correta identificação do cliente.      

O cadastro é um conjunto de informações sobre pessoa física ou jurídica. Este 

instrumento, quando conjugado com outras informações, assegura qualidade e segurança às 

decisões, sendo a base para uma concessão de crédito com risco calculado. 

As informações cadastrais contribuem para a classificação correta do risco do 

cliente, auxiliando, inclusive, no gerenciamento do processo de crédito. São consideradas 

as análises de clientes, os limites de crédito, as propostas, as análises de operações e o 

gerenciamento da carteira de ativos e clientes de uma instituição, como parte deste 

processo. 

Conforme Silva (1988), conceder crédito com base em cadastro de baixa qualidade 

significa confiar “cegamente” em quem não se conhece. 

Segundo Securato (2002): 

 

“Os parâmetros básicos da concessão de crédito são avaliados mediante 

profunda análise da ficha cadastral do cliente, a qual deverá contemplar 

um sistema de pontuação, visando a quantificar os parâmetros definidos e 

atribuir pesos de acordo com a relevância de cada informação obtida. 

Conforme a pontuação obtida, a concessão de crédito poderá ser 

automática ou ser analisada de acordo com a política de crédito da 

empresa”. 
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Na Apostila de Unidade de Função de Crédito (2008), afirma-se que sem 

informações cadastrais de boa qualidade, o processo de crédito fica prejudicado em toda 

sua extensão. 

A qualidade do cadastro começa com a entrevista inicial. Funcionário 

conscientizado sobre a importância da tarefa, bem orientado e tecnicamente capacitado 

saberá extrair, com segurança, dados que permitam conhecer a situação e a conduta do 

cadastrado. Em seguida, é preciso comprovar as declarações do entrevistado, quem 

empresta faz as regras, porque é quem corre o risco. A comprovação não traz qualquer 

prejuízo aos bons e corretos pretendentes, mas pode perfeitamente, livrar de futuros 

aborrecimentos com aventureiros e possíveis estelionatários. 

Segundo Lemes Júnior (2002, p.444 e 445): 

 

“Os padrões do crédito estabelecem as condições mínimas que o 

pretendente deve possuir para receber crédito da empresa. Nessa mesma 

linha, o risco de não recebimento de valores a receber acaba apresentando 

relação direta com os padrões de crédito. Esse risco de não receber 

aumenta na mesma proporção em que se amplia o prazo de pagamento de 

um valor financiado”.  

 

 

No dicionário Aurélio (2004, p.125), cadastro significa “registro que bancos ou 

empresas mantêm de seus clientes, em especial de sua situação financeira.  

Ainda na Apostila de Função de Crédito (2008, p.28), é citado que na revisão 

periódica dos dados cadastrais do cliente, é indispensável anotar tempestivamente qualquer 

alteração de conceito ou situação patrimonial do cadastrado. 

 

2.1.5. Analise Setorial 

 

No âmbito macroeconômico, a empresa se depara com uma série de variáveis que 

não domina e das quais é obrigada a se proteger: interferências governamentais, seja 

tributação, política econômica e de importações e exportações e outras, movimentos 

sindicais, sistemas de cotas, conjuntura internacional, o fator concorrência e as variações de 
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mercado quanto ao comportamento do consumidor em relação à moda, gosto, necessidade 

de consumo e outros. 

Segundo Silva (1988, p.300), a chamada análise setorial, conforme o próprio nome 

está sugerindo, consiste numa apreciação macroeconômica em relação a determinado 

segmento da economia. De modo simples, podemos resumir uma análise setorial nas 

seguintes etapas: caracterização do segmento, análise dos produtos e dos mercados, análise 

do processo de produção, análise retrospectiva do desempenho do setor, análise prospectiva 

dos mercados e posicionamento das principais empresas do segmento. 

As forças desse macroambiente tanto se manifestam de forma positiva, 

representando oportunidades para as empresas, quanto de forma negativa, trazendo 

dificuldades. Portanto, devem ser agregadas e avaliadas quanto à possibilidade da empresa 

em superá-las, já que interferem nos seus resultados. 

 

2.1.6. Visita ao Cliente 

 

 A visita ao cliente permite apurar um conjunto de informações sobre as 

características organizacionais e operacionais da empresa, além de fornecer indícios sobre 

sua capacidade de enfrentar as influências externas que possam interferir no seu 

desempenho. Possibilita saber o nível de confiabilidade dos instrumentos contábeis da 

empresa. Constitui, por isso, atividade que se reveste de grande importância na análise do 

cliente.  

 Conforme Securato (2002, p.221), a visita ao cliente colabora com a análise setorial, 

permitindo que o analista visualize e compare as perspectivas mercadológicas do setor com  

a percepção obtida “in loco” pelo analista. 

Na Apostila de Função de Crédito (2008, p.8), é citado que para a obtenção de 

informações, é necessário que o analista visite a empresa, conheça as características do 

mercado em que atua e obtenha informações adicionais por intermédio de associações de 

classe, fornecedores, principais clientes, empregados, concorrentes ou em publicações 

especializadas. 
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 As informações relativas à administração da empresa, histórico, concorrência, visão 

estratégica, capacidade instalada, grau de tecnologia, complementam o conjunto de dados 

essenciais à análise. 

 

2.1.7. Risco de Crédito 

   

O risco sempre está presente na atividade humana. Tudo que fazemos ou dizemos 

tem a possibilidade de gerar conseqüência diferente daquela que imaginamos, como 

exemplo pode ser citado uma travessia de rua que pode ter como resultado um acidente. 

A atitude frente ao risco é diferente para cada pessoa, ela é inerente à personalidade 

e muda com o tempo. Assim, explica-se o fato de uma pessoa aplicar suas economias em 

bolsa de valores enquanto outra prefere a segurança da caderneta de poupança. 

Na Apostila de Função de Crédito (2008, p.10), verifica-se que a incerteza ocorre 

quando o tomador não dispõe de dados históricos acerca de um fato, o que poderá exigir 

que a decisão se faça de forma subjetiva, isto é, apenas através de sua sensibilidade pessoal. 

Não se pode confundir risco com incerteza, podemos exemplificar da seguinte 

forma: o risco ocorre quando um piloto profissional dirige um carro de competição em alta 

velocidade, na pista apropriada. Ele conhece a situação e os riscos a que está sujeito. Já a 

incerteza ocorre quando um motorista comum tenta substituir o piloto profissional na 

direção do carro de competição, pois não tem o conhecimento adequado da situação. 

Também na Apostila de Função de Crédito (2008, p.10), é considerado que risco 

existe quando o tomador da decisão pode embasar-se em probabilidade para estimar 

diferentes resultados, de modo que sua expectativa se fundamente em dados históricos. Isto 

é, a decisão é tomada a partir de estimativas julgadas aceitáveis. 

Falhas na concessão de créditos podem ocorrer. Apesar das análises estarem cada 

vez mais eficazes e capazes de detectar e antecipar situações de riscos, calotes, falências ou 

inadimplências. Uma empresa é um sistema aberto, estando sujeita às forças que atuam no 

ambiente financeiro, econômico e social.  

O desequilíbrio ocorre quando o capital de giro da empresa se revela cronicamente 

insuficiente para bancar seu nível de atividade. Eventos internos e externos provocam 

desequilíbrios financeiros, podemos citar alguns eventos: 
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- contínuas quedas nos índices de liquidez; 

- crescimento da necessidade de capital de giro em níveis superiores ao do capital 

de giro, denominado efeito tesoura; 

- lucro líquido muito baixo em relação ao movimento dos negócios; 

- diminuição acentuada nas vendas; 

- localização inadequada, por decisão empresarial; 

- alto índice de devolução de vendas; 

- dificuldades na contratação de mão-de-obra; 

- recessão ou inflação. 

 

2.1.8. Caráter 

 

 Refere-se à determinação de alguém em honrar seus compromissos. Está ligado à 

honestidade, idoneidade e reputação. Possivelmente, o caráter seja o componente individual 

mais importante da aparência geral do cliente. 

 Securato (2002, p.214), considera que o caráter é a firmeza de vontade, a 

determinação em honrar os compromissos assumidos. Está ligado à honestidade e reflete-se 

no esforço para cumprir uma obrigação adquirida. 

 

2.1.9. Capacidade 

 

 É a habilidade, a competência empresarial ou profissional do indivíduo, bem como 

o seu potencial de produção e/ou comercialização. Refere-se aos fatores internos como, por 

exemplo: tradição, experiência, formação, capacidade instalada, recursos humanos, grau de 

tecnologia, projetos de modernização, instalações, fontes de matéria-prima, e outros. 

 Quando não houver convicção quanto à capacidade do proponente, a concessão do 

crédito estará configurando grande risco. 

 Na Apostila de Função de Crédito (2008, p.11), a avaliação da capacidade do cliente 

deve ser observada, entre outros, os seguintes aspectos: formação profissional ou 
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experiência na atividade, resultados alcançados em outras atividades, habilidades 

administrativas, grau de tecnologia utilizada. 

 

2.1.10. Condições 

 

 Dizem respeito aos fatores externos e macroeconômicos do ambiente em que está 

inserido o tomador, interferências governamentais, conjuntura nacional e internacional, 

concorrência e variações de mercado.  

 Toda empresa é um sistema aberto e, como tal, recebe e exerce alguma influência 

sobre seu ambiente, através da análise ambiental procura-se identificar, classificar e 

analisar as variáveis que influenciam o desempenho da organização, avaliando seu impacto 

sobre o conceito de risco do cliente. 

 

2.1.11. Capital 

 

 Refere-se à situação econômico-financeira do cliente, bens e recursos possuídos 

para saldar seus débitos, ou dar em garantia de pagamento. 

 Portanto capital diz respeito às fontes e usos de recursos e revela a situação 

econômico-financeira do cliente. O capital do proponente de uma operação de crédito deve 

ser compatível com a atividade desenvolvida e com o empréstimo proposto. Sempre que 

envolver pessoa jurídica, a análise do capital envolverá diversos aspectos como: análises de 

índices, análise dinâmica, evolução patrimonial e outros. 

 

2.1.12. Classificação 

 

O “rating” é uma avaliação de risco, esta avaliação é feita através da mensuração e 

ponderação das variáveis determinantes do risco da empresa, o “rating” é apresentado 

através de um código ou classificação que fornece uma graduação do risco. Os serviços de 

“rating são utilizados normalmente por credores e investidores como uma medida de 

expectativa de cumprimento de uma obrigação numa data certa”. 
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Segundo Silva (1988, p.307), para o investidor ou fornecedor de fundos (credor), o 

“rating” fornece uma medida objetiva de avaliação de risco e propicia subsídios para 

definição do retorno desejado. Fornece também parâmetros homogêneos na classificação 

do risco de empresas ou bancos diferentes. Possibilita maior liquidez no mercado 

secundário de títulos. Os custos relativos aos serviços de “rating são pagos pelo emitente ou 

tomador de recursos, que é quem contrata a empresa especializada para a prestação dos 

serviços. Em média uma agência internacional leva de 4 a 6 semanas para conclusão de um 

trabalho sobre uma empresa ou um banco. 

 

2.2. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Nesta seção serão consideradas as premissas que tratam sobre a análise das 

demonstrações contábeis. 

Existe um número muito grande de informações que podem ser extraídas das 

demonstrações financeiras. Estas informações são traduzidas através dos índices que 

relacionam números do balanço e da demonstração de resultado. Tais índices avaliam 

aspectos genéricos e globais da empresa. 

 

2.2.1. Conceito 

  

As demonstrações contábeis resumem de forma sintética os elementos que 

constituem o patrimônio da empresa, além de mostrar as próprias variações que surgem 

durante os tempos, por isso necessitamos das informações obtidas juntos as demonstrações 

contábeis, a fim de saber como está a empresa. 

Conforme Franco (1992, p.93), as principais demonstrações contábeis são 

exposições sintéticas dos componentes patrimoniais e de suas variações, a elas recorremos 

quando desejamos conhecer os diferentes aspectos da situação patrimonial e de suas 

variações. 

A representação total ou realizada por partes, originadas de registros realizados pela 

contabilidade, são denominadas demonstrações contábeis. 
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Na contabilidade são consideradas as seguintes demonstrações contábeis: 

- Demonstração do Resultado do Exercício; 

- Balanço Patrimonial; 

- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

- Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados; 

- Demonstração do Fluxo de Caixa; 

- Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos. 

 

As demonstrações contábeis apresentam as contas patrimoniais, de forma estática, 

como se fosse uma fotografia contábil em um dado momento das contas patrimoniais.  

Segundo Securato (2002, p.33), entende-se por demonstrações contábeis todo e 

qualquer tipo de representação, parcial ou global, de componentes patrimoniais ou de 

variações do patrimônio, extraída de livros ou registros contábeis. 

Segundo Franco (1992, p.34): 

 

“O registro dos fatos contábeis, realizado de forma analítica e em ordem 

cronológica, não é suficiente para atingir a finalidade informativa a que se 

destina a Contabilidade, dada a heterogeneidade dos fenômenos 

patrimoniais. Daí a utilização, pela Contabilidade, de uma técnica 

expositiva que compreende a elaboração das chamadas demonstrações 

contábeis, por meio das quais é feita a demonstração expositiva dos 

componentes patrimoniais e de suas variações”. 

 

Mas FAVERO (1997, p.19), cita que constantemente, os empresários defrontam-se 

com alguns problemas na apresentação de seus demonstrativos contábeis em instituições 

financeiras, o principal deles geralmente são o fato de não espelharem a realidade da 

empresa, acarretando assim, dificuldades em obtenção de crédito e conseqüentemente 

maiores problemas  em continuar suas atividades.   
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2.2.2. Objetivo 

 

 Um analista de balanços tem como fonte de informação e embasamento de seus 

relatórios de análise, as demonstrações contábeis. Em cima das informações extraídas em 

balanços, o analista pode estabelecer e deduzir se a empresa analisada pode obter crédito, 

qual o valor limite para este crédito. Outro fator levado em consideração por um analista é a 

maneira com que é administrada e sua competitividade no mercado que atua, pois os 

relatórios analisados são situações históricas, fatos ocorridos na empresa, mas uma 

condição relevante é verificar a continuidade da empresa, a preocupação se a empresa irá 

manter-se competitiva no mercado, se ela possui condições de acompanhar as mudanças 

mercadológicas.           

 Conforme Matarazzo (1998, p.19), o analista de balanços preocupa-se com as 

demonstrações financeiras que, por sua vez, precisam ser transformadas em informações 

que permitam concluir se a empresa merece ou não crédito, se vem sendo bem ou mal 

administrada, se tem ou não condições de pagar suas dívidas, se é ou não lucrativa, se vem 

evoluindo ou regredindo, se é eficiente ou ineficiente, se irá falir ou se continuará 

operando. 

Na análise constata-se a existência de política por parte da empresa em estabelecer 

projetos e implementações para o futuro da empresa no mercado atuante. Afinal os usuários 

externos necessitam destas informações para saberem até onde podem investir, negociar, ou 

se relacionarem comercialmente. Além do mais, receber um valor elevado em termos 

salariais, para administrar uma empresa não significa que a empresa possui recursos ou 

capacidade de manter tal custo por muito tempo.        

Mas Franco (1992, p.96), afirma que a importância da análise das demonstrações 

contábeis está na própria identificação de aspectos científicos na Contabilidade. Como 

ciência o conhecimento certo pelas causas, e como no há possibilidade de se determinarem 

as causas das variações patrimoniais sem analisar a origem e as mutações dos elementos 

que compõem o patrimônio, a análise de balanços constitui uma das formas de se 

identificarem aspectos científicos na Contabilidade, pela relação de causas e efeitos.  
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Segundo Matarazzo (1998, p.30): 

 

“A análise de Balanços permite uma visão da estratégia e dos planos da 

empresa analisada; permite estimar o seu futuro, suas limitações e suas 

potencialidades. É de primordial importância, portanto, para todos que 

pretendam relacionar-se com uma empresa, quer como fornecedores, 

financiadores, acionistas e até como empregados. A procura de um bom 

emprego deveria sempre começar com a análise financeira da empresa. O 

que adianta um alto salário inicial se as perspectivas da empresa não são 

boas pergunto”. 

 

 

Na contabilidade é necessário saber de onde está originando os recursos e para onde 

estão sendo transferidos, afinal através da análise de toda essa transição de valores, que se 

pode chegar a uma análise sob o aspecto contábil, ou seja, se a empresa tem sido correta e 

eficaz na administração dos recursos. 

 

 

2.2.3. Principais Demonstrativos Contábeis 

 

De forma regulamentar os demonstrativos contábeis exigidos para análise, 

informação e aprovação (ou não) de crédito são: Balanço Patrimonial, Demonstração do 

Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração de Origens e 

Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

 

 

2.2.3.1. Balanço Patrimonial 

 

 O Balanço Patrimonial representa os bens, direitos e obrigações que uma empresa 

ou entidade possui, na qual sempre o saldo final dos débitos e créditos será 

obrigatoriamente idêntico.     
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 Conforme Franco (1992, p.39), balanço patrimonial é a representação sintética dos 

elementos que formam o patrimônio, evidenciando a diferencial que completa a equação 

entre seus valores positivos e negativos. 

 O balanço patrimonial mostra o que a empresa possui os valores de propriedade dos 

sócios ou proprietários. A parte econômica que pertence aos sócios da empresa dá o nome 

de Patrimônio Líquido.  

Segundo Favero (1997, p.60): 

“Balanço Patrimonial é a demonstração utilizada para refletir a posição 

financeira e patrimonial da empresa em dado momento. É a demonstração 

de maior utilização pelas empresas e tem como finalidade demonstrar a 

posição de bens, direitos e obrigações da empresa em determinado 

momento, evidenciando a situação líquida. Caracteriza-se como 

importante instrumento para análise da estrutura de capital e da 

capacidade de pagamento da empresa”. 

 

 Franco (1992, p.39), afirma ainda, que é através do balanço patrimonial conhecemos 

todos os componentes da riqueza pertencente a seus titulares. Embora o patrimônio seja 

considerado como conjunto de bens econômicos, neste aspecto consideramos apenas a 

riqueza pertencente aos titulares do patrimônio, ou seja, o patrimônio líquido.  

Mas Securato (2002) afirma que os bens, direitos e obrigações, assim como as 

situações líquidas, serão representados por várias contas com finalidades distintas. Entre 

essas contas há as que apresentam afinidades por sua natureza, finalidade ou destinação, 

devendo, portanto, na representação patrimonial, ser reunidas em grupos independentes dos 

demais. Dada a importância da classificação das contas para análise e interpretação do 

balanço. 

A demonstração mais usada nas empresas é o Balanço Patrimonial, nela 

constatamos em um determinado instante a situação da empresa, evidenciando toda a 

estrutura econômica disponível da empresa, e de que forma está distribuído tal recurso.  

Cada conta possui sua característica, para tanto existem as que possuem 

semelhança, seja por natureza, objetivo ou destinação, alocando-se, assim, as contas em 

grupos.      
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2.2.3.2. Demonstração do Resultado do Exercício 

 

É a demonstração que mostra o resultado operacional da empresa, evidencia todo o 

resultado obtido pela empresa, após as deduções de custos e despesas, em confrontação 

com a receita. 

Segundo FRANCO (1992, p.45), é a mais importante demonstração da dinâmica 

patrimonial, pois mostra a receita bruta da entidade (vendas ou serviços prestados), o custo 

dessas receitas e demais despesas operacionais, evidenciando o lucro bruto e o lucro 

operacional. Demonstra, ainda, outras receitas e despesas não-operacionais, para evidenciar 

o lucro líquido do exercício.   

A evolução do patrimônio em um dado momento é mostrada através das 

demonstrações contábeis, que evidencia a conseqüência da atividade empresarial sobre os 

bens da entidade no próprio período analisado.  

Segundo Favero (1997, p.84): 

“A Demonstração do Resultado do Exercício caracteriza-se por um 

relatório contábil que procura demonstrar o resultado obtido pela entidade 

em determinado período de tempo através da confrontação entre as 

receitas e despesas desse mesmo período. Essa demonstração está 

intimamente ligada ao princípio da realização da receita em confrontação 

com as despesas”.  

 

 

Franco (1992, p.44) afirma também, que as demonstrações contábeis da dinâmica 

patrimonial são aquelas que mostram a evolução dos fenômenos patrimoniais em 

determinado período administrativo, evidenciando o resultado da atividade administrativa 

exercida sobre o patrimônio nesse período. 

O resultado do exercício é o reflexo do estilo de administração adotado pela 

empresa, onde apurado o resultado econômico e mostrado as alterações patrimoniais. 
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2.2.3.3. Demonstração do Fluxo de Caixa 

 

O fluxo de caixa demonstra toda a entrada e saída de recursos, está inteiramente 

ligado a capacidade de pagamento da empresa. Mostra a capacidade de geração de caixa da 

empresa. 

Conforme Securato (2002, p.219), no planejamento financeiro, a Demonstração de 

Fluxo de Caixa evidencia o comportamento das entradas de recursos frente aos 

desembolsos, de modo a proporcionar análises importantes sobre o comportamento da 

entidade, no que se refere saúde financeira, como conseqüência de sua capacidade de 

geração de caixa. 

No se pode ter uma política isolada de caixa, há necessidade de incluir os 

departamentos de vendas e compras, afinal é primordial que exista harmonia entre os 

setores em uma entidade. 

Favero (1997, p.372): 

“A importância do fluxo de caixa acentua-se na medida em que a 

preocupação da área financeira já não se atém aos resultados obtidos por 

políticas isoladas de vendas, compras, produção etc., mas abrange um 

planejamento global (orçamento) no qual as perspectivas da empresa para 

um determinado período (ano, semestre, trimestre etc.) são previamente 

estabelecidas, e a execução do orçamento de caixa  um dos fatores de 

equilíbrio nesse contexto”. 

 

 

Não se pode pensar nos dias de hoje em crescimento empresarial, sem que haja 

estudo e pesquisas, e nesse contexto está alocado como prioridade o fluxo de caixa, 

fundamental que se analise o histórico do fluxo de caixa da empresa, para que se possa 

verificar as alterações ou implementações necessárias a serem feitas para planejamentos 

futuros.    

Mas Securato (2002), afirma que o fluxo projetado  a planificação das entradas e 

saídas futuras de dinheiro. Ele possibilita o planejamento das atividades operacionais e 

investimentos futuros, ao mesmo tempo em que permite planejar a captação de recursos, 

quando necessários, a custos sustentáveis pela entidade. 
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 Com um bom planejamento do fluxo de caixa, podem-se obter bons empréstimos 

financeiros, com taxas de juros negociáveis, demonstrando para as instituições bancárias, 

uma política administrativa eficiente, no necessitando aceitar taxas de juros abusivas, nem 

de créditos repentinos junto ao mercado financeiro. 

 

2.2.3.4. Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos 

 

A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos evidencia onde estão sendo 

captados e os recursos e de que forma estão sendo aplicados na entidade. Uma boa política 

de investimento pode ser fator preponderante para a sobrevivência da empresa no mercado.  

Conforme Franco (1992, p.51), esta demonstração objetiva evidenciar a origem dos 

recursos que ingressaram no capital circulante, bem como a aplicação de recursos em 

dividendos ou em elementos patrimoniais que no constituam capitais circulantes. A 

diferença entre as origens e as aplicações desses recursos importar, portanto, em aumento 

ou diminuição do capital circulante. 

A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos  uma demonstração 

regulamentada por lei, e destaca as operações realizadas de investimentos e financiamentos 

ao findar-se o exercício. 

Mas Favero (1997, p.89), cita que esta demonstração está prevista no art. 176 da Lei 

nº 6.404/76 e tem por finalidade básica fornecer aos usuários informações sobre as 

modificações na posição financeira, relacionadas com as operações de financiamentos e 

investimentos ao fim de cada exercício social. 

 

2.2.3.5. Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido 

 

 Para mostrar as modificações ocorridas no patrimônio líquido em cada exercício, e 

apresentar os saldos de cada conta, utiliza-se a Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. 

 Segundo Franco (1992, p.50), a demonstração das mutações do patrimônio líquido 

tem por fim esclarecer as modificações sofridas por todas as contas que compõem o 
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patrimônio líquido, de um exercício para outro, evidenciando o saldo inicial de cada uma 

dessas contas, as mutações aumentativas ou diminutivas sofridas durante o exercício e seus 

respectivos saldos no fim do mesmo. 

Franco (1992, p.50), Qualquer distribuição, ou outra destinação, que tiverem as 

reservas ou lucros do exercício anterior, após o balanço, ser evidenciada na demonstração 

das mutações do patrimônio líquido. 

 Todas as modificações que envolverem as contas do patrimônio líquido serão 

relatadas na demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que permite uma fácil 

identificação dos fatos ocorridos no patrimônio líquido, dentro do exercício finalizado.  

   

2.2.4.. Técnica de Análise 

 

As principais técnicas de análise derivam do exame dos demonstrativos contábeis e 

por este fato possuem características naturais dos estudos contábeis. As principais análises 

e parâmetros utilizados são: Análise Vertical, Análise Horizontal, Análise Através de 

Índices e Análise Prospectiva. 

 

2.2.4.1. Análise Vertical 

 

 É a análise que compara através de índices percentuais, o valor de cada conta 

apresentada no balanço, comparando-a com um valor utilizado como referência, podendo 

este ser o total do ativo ou passivo. 

 Segundo Securato (2002, p.72), na análise vertical, todas as contas de um 

demonstrativo são padronizadas como percentuais de uma mesma base. Aplicada ao 

balanço patrimonial, essa análise propicia uma visão imediata dos itens que demanadam 

maior volume de recursos, a cada exercício ou a cada período e a adequação ou 

inadequação entre fontes e aplicações de recursos na medida em que estabelece as relações 

de cada conta de ativo e de passivo.  

 Conforme Matarazzo (1998, p.249), análise vertical baseia-se em valores 

percentuais das demonstrações financeiras. Para isso se calcula o percentual de cada conta 
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em relação a um valor-base. Por exemplo, na Análise Vertical do Balanço calcula-se o 

percentual de cada conta em relação ao total do Ativo. 

 

 

2.2.4.2. Análise Horizontal 

 

Mostra as modificações ocorridas a cada ano nos números da empresa, 

considerando como base a demonstração mais antiga. Procura-se com esta análise ter um 

retrato das contas de balanço que mais variaram, objetivando assim, conhecer os pontos que 

alteraram significativamente, obtendo desta forma a tendência econômica e financeira da 

empresa. 

Conforme Securato (2002, p.73), a partir da análise horizontal é possível identificar 

mudanças anormais no balanço de uma empresa ao longo do tempo, através da observação 

do comportamento histórico de cada item analisado.  

Matarazzo (1998, p.251), cita que a evolução de cada conta mostra os caminhos 

trilhados pela empresa e as possíveis tendências. Baseia-se na evolução de cada conta de 

uma série de demonstrações financeiras em relação à demonstração anterior e/ou em 

relação a uma demonstração financeira básica, geralmente a mais antiga da série.  

 

2.2.4.3. Análise Através de Índices 

 

Análises baseadas em índices são utilizadas há muito tempo, e com eles os analistas 

podem chegar a conclusões precisas, no tocante a evolução dos dados históricos das 

empresas. 

Securato (2002, p.76), a análise por índices compreende o cálculo de quocientes a 

partir de uma variada gama de contas dos demonstrativos financeiros. Por meio dos 

quocientes calculados, representados na forma decimal ou por percentuais, associados a 

outras técnicas de análise além de informações setoriais e conjunturais. 

Conforme Matarazzo (1998, p.25), alguns dos índices que surgiram inicialmente 

permanecem em uso até hoje. Com o passar do tempo, porém, seguindo a tendência natural 

da sociedade moderna, as técnicas de análise foram aprimoradas, refinadas e tornaram-se 
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objeto de estudo das universidades; fazem parte delas, hoje, avançados conhecimentos de 

estatística e matemática.  

 

 

2.2.4.4. Análise Prospectiva 

 

 Prospectar dados e cenários econômicos corresponde a antecipar fatos e 

perspectivas para empresas, seja no âmbito econômico, financeiro ou mercadológico. Não 

podemos prender-se a análises voltadas para dados históricos, a questão de se utilizar 

situações projetadas, incorre em riscos maiores de erros, afinal como o próprio nome diz 

projeção correspondem a previsões, antecipações, suposições ou até mesmo calcular 

probabilidades. 

 Conforme Matarazzo (1998, p.28), em virtude de as técnicas provisionais 

incorporarem novas variáveis, acredita-se que o uso de tais técnicas supera em muito os 

resultados que se obtém pela simples análise do passado. É claro que o grau de erro numa 

análise provisional é maior do que na análise do passado, mas isso não lhe tira a qualidade 

de mais eficiente, visto que a análise do passado, mesmo que absolutamente correta, pode, 

em certas circunstâncias, não ter nenhuma utilidade para a tomada de decisões, isso jamais 

acontecerá com a análise provisional.  

Apesar dos riscos existentes em situações provisionais, não se pode basear todas as 

decisões em dados históricos, pois se corre o risco de tomar decisões tardias.    

2.2.5. Modelos de análise de rentabilidade 

 

Apesar da proliferação de diferentes formas para avaliar a rentabilidade das 

operações de uma organização, os modelos mais consagrados são apenas a Análise do 

Retorno Operacional dos Investimentos (ROI) e Análise da Alavancagem Financeira.  
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2.2.5.1. Análise do ROI (Retorno Operacional dos Investimentos) 

 

A análise do retorno operacional dos investimentos utilizada para se obter a 

rentabilidade de uma política de investimento, onde a finalidade considerar o custo 

benefício e o risco para a empresa pela responsabilidade adquirida na colocação em prática 

de um determinado projeto de expansão ou de melhoria de processos internos, tecnológicos, 

e outros possíveis, a fim de se obter a resposta sobre o retorno do que foi estabelecido como 

investimento a ser realizado.  

  Conforme Matarazzo (1998, p.27), esse tipo de análise, desenvolvido há cerca de 

cinqüenta anos, é ainda instrumento de grande utilidade na análise interna ou externa à 

empresa. Permite ampla decomposição dos elementos que influem na determinação da taxa 

de rentabilidade de uma empresa e explicam quais os principais fatores que levaram ao 

aumento ou à queda de rentabilidade. Possibilita ainda identificar as alternativas para 

modificações da rentabilidade quando esta estiver em estudo.  

 

2.2.5.2. Análise da Alavancagem Financeira 

 

Alavancagem financeira o parâmetro que indica a relação entre a rentabilidade do 

capital próprio e a variação da rentabilidade do investimento total. Mostra o efeito de se 

tomar de um lado (passivos) recursos de terceiros a um determinado custo e aplicá-los no 

outro lado (nos ativos) a outra taxa, sendo que a diferença vai para os proprietários. 

Conforme Matarazzo (1998, p.27), por comparar o custo das diferentes alternativas 

de capitais de terceiros com o custo do capital próprio, a análise da “alavancagem 

financeira” imprescindível para as decisões de subscrição de ações é muito recomendável 

nas decisões de financiamentos de longo prazo.  

 

2.2.6. Análise Econômico-Financeira 

 

A análise econômico-financeira compreende na avaliação de créditos às empresas, 

onde se leva em consideração as possíveis situações futuras, seja na conjuntura econômica, 

política, social, ou no meio em que a empresa se desenvolve. 
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2.2.6.1. Capital de Giro 

 

A importância do capital de giro reside no fato de que as operações das empresas 

são sustentadas basicamente pelo nível de aplicações de curto prazo. Por outro lado, a baixa 

rentabilidade gerada pelos itens circulantes da maioria das empresas industriais, faz com 

que se busque a minimização dos investimentos circulantes. 

Conforme Silva (1988, p.319), o estudo do capital de giro fundamental para o 

administrador financeiro e para os profissionais que atuam na área financeira de modo 

geral. Para o analista de empresas, os conceitos relativos administração do capital de giro 

servem também como facilitadores no entendimento das estruturas básicas de análise.    

 

2.2.6.1.1. Conceito 

 

Capital de giro gerir cada um dos ativos e passivos circulantes com a finalidade de 

buscar o equilíbrio entre lucratividade e risco. Para isso torna-se necessário o 

monitoramento da liquidez e o estabelecimento de estratégias de ação relacionadas ao 

controle de estoque, às políticas de créditos e de cobrança, ao financiamento dos ativos e 

expansão do negócio. 

Conforme Silva (1988, p.320), a expressão capital de giro pode ter vários 

significados e mesmo sendo utilizado por profissionais atuantes na área financeira, poder, 

em cada momento, assumir um significado diferente. Muitas vezes ouvimos um “gerente de 

banco” falar de capital de giro quando está referindo-se a um produto do banco onde 

trabalha, ou seja, a um tipo de empréstimo em curto prazo.  

 

2.2.6.2. Índices de Liquidez 

 

Os índices de liquidez são medidas de avaliação da capacidade financeira da 

empresa em satisfazer os compromissos para com terceiros. Evidenciam quanto à empresa 

dispõe de bens e direitos em relação às obrigações assumidas no mesmo período. Entre os 

índices de Liquidez mais conhecidos estão a Liquidez Geral, a Liquidez Seca e a Liquidez 

Corrente. Cada um fornece informações diferentes sobre a situação da empresa. 
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Segundo Securato (2002, p.76), uma das técnicas utilizadas para se avaliar a 

capacidade de solvência é a que utiliza os índices de liquidez e a estrutura de prazos 

médios, que fornece uma medida dos ciclos operacional e financeiro da empresa.   

Conforme Silva (1988, p.221), os índices de liquidez visam fornecer um medida, ou 

melhor, um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas, a partir da 

comparação entre os direitos realizáveis e as exigibilidades.  

 

2.2.6.2.1.  Índice de Liquidez Geral 

 

A Liquidez Geral é uma medida da capacidade de pagamento de todo o passivo 

exigível da empresa. O índice indica o quanto a empresa poderá dispor de recursos 

circulantes e de longo prazo para honrar todos os seus compromissos.  

Conforme Silva (1988, p.221), indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e 

direitos realizáveis a curto e longo prazo, para fazer face a suas dívidas totais. 

Segundo Securato (2002, p.79), indica quanto a empresa possui de valores 

realizáveis para cobrir suas obrigações. Trata-se de índice de validade relativa, 

considerando-se que o realizável a longo prazo incluiu contas cujos montantes e prazos de 

realização são bastante discutíveis, como depósitos e empréstimos compulsórios, depósitos 

judiciais e outros valores. 

O índice de liquidez geral é obtido através do ativo circulante somado ao realizável 

em longo prazo, dividido pelo passivo circulante, somado ao exigível em longo prazo.   

 

2.2.6.2.2. Índice de Liquidez Seca 

 

 Liquidez Seca é um índice que mede de forma rigorosa para avaliação da liquidez 

da empresa. Indica o quanto poderá dispor de recursos circulantes, sem vender seus 

estoques, para fazer frente a suas obrigações de curto prazo. 

 Segundo Silva, (1988, p.227), indica quanto a empresa possui em dinheiro, mais 

aplicações financeiras em curto prazo, mais duplicatas a receber, para fazer face a seu 

passivo circulante. 
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Conforme Securato (2002, p. 79), indica, em termos de unidades monetárias, de 

quanto a empresa dispõe, após a exclusão dos estoques (de realização caixa mais lenta) para 

cumprir com suas obrigações de curto prazo. Indica, também, como as disponibilidades da 

empresa, somadas a itens de realização líquida e certa (a não ser que haja problemas sérios 

de inadimplência), cobrem o passivo circulante.  

O índice de liquidez seca é obtido através das disponibilidades somadas às 

aplicações financeiras somadas as duplicatas a receber, dividido pelo passivo circulante. 

 

2.2.6.2.3. Índice de Liquidez Corrente  

  

A Liquidez Corrente é um dos índices mais conhecidos e utilizados na analise de 

balanços. Indica quanto à empresa poderá dispor em recursos de curto prazo em termos de 

disponibilidades, clientes, estoques, etc. Para pagar suas dividas circulantes que são 

fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar etc.  

Segundo Silva (1988, p.224), indica quanto à empresa possui em dinheiro, em bens 

e em direitos realizáveis no curto prazo (próximo exercício), comparado com suas dívidas a 

serem pagas no mesmo período. 

Conforme Securato (2002, p.77), determina, realizando caixa os ativos circulantes, 

de quanto a empresa dispõe para pagar suas obrigações de curto prazo em um momento 

específico, trata-se de uma análise estática, que, se for considerado apenas o índice, não terá 

grande significado. 

O índice de liquidez corrente é obtido através do ativo circulante, dividido pelo 

passivo circulante. 

 

2.2.6.3. Solvência 

 

 A forma com que a empresa é medida no que tange sua eficácia em quitar seus 

compromissos financeiros de longo prazo, junto a terceiros, corresponde a solvência 

financeira da entidade. 
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Conforme Walter (1980, p.24), solvência Geral é uma medida de avaliação da 

capacidade financeira em longo prazo para satisfazer as obrigações assumidas perante 

terceiros, exigíveis a qualquer prazo. 

 Walter (1980, p.103), afirma também, que o fator de insolvência é um indicador que 

expressa à faixa de risco em que se encontra a empresa, podendo levá-la a uma situação de 

extrema dificuldade, caso não adote medidas para correção de seu desequilíbrio financeiro 

e/ou incremento da capacidade de geração de lucros. 

As cinco variáveis envolvidas na determinação do Fator de Insolvência são as 

seguintes: 

 

Indicadores para avaliação da capacidade financeira no curto prazo: 

1.a) Variável – Liquidez Seca ( LS )   

5.a) Variável – Liquidez Corrente ( LC ) 

 

Indicadores para avaliação da capacidade financeira no longo prazo: 

2.a) Variável – Liquidez Geral ( LG )  

4.a) Variável – Endividamento ( E )  

 

Indicador para avaliação da capacidade econômica: 

3.a) Variável – Rentabilidade do capital próprio médio ( R )  

 

2.3. POLÍTICA DE CRÉDITO 

2.3.1. Normas Legais 

 

A normatização visa atender aos preceitos legais emanados por fatores que regem 

eminentemente a política de crédito em uma instituição financeira. Independentemente do 

negócio, a função crédito compreende as seguintes atividades: Macroambiente Operacional, 

Alçadas Decisórias e Limite de Crédito. 
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2.3.1.1. Macroambiente Operacional  

 

 No âmbito macroeconômico, a empresa se depara com uma série de variáveis que 

não domina e das quais é obrigada a se proteger para não se prejudicar com interferências 

governamentais. Muitas vezes uma empresa pode ser tornar inviável, devido a alta carga 

tributária, ou as oscilações cambiais, produtos voltados para o “modismo”. 

Na Apostila de Qualidade do Crédito (2008, p.26), interferências governamentais, 

do tipo tributação, política econômica e de importações e exportações, movimentos 

sindicais, sistemas de cotas, conjuntura internacional, o fator concorrência e as variações de 

mercado quanto ao comportamento do consumidor em relação à moda, gosto, necessidade 

de consumo e outros, podem se manifestar de forma positiva ou negativa. 

 Conforme Securato (2002, p.65), sintetizar vantagens e desvantagens comparativas 

da empresa em relação aos concorrentes, que podem ser marcas, patentes, pontos de 

comércio, qualidade, certificação ISSO, escala de produção, canais de distribuição, meios 

de transporte utilizados para escoamento da produção. 

   As forças desse macroambiente tanto se manifestam de forma positiva, 

representando oportunidades para as empresas, quanto de forma negativa, trazendo 

dificuldades. Portanto, devem ser agregadas e avaliadas quanto à possibilidade da empresa 

em escondê-las, já que interferem nos seus resultados. 

 

2.3.1.2. Alçadas Decisórias 

 

 No tocante as alçadas, as políticas de crédito realizadas nas instituições financeiras 

devem prever até onde vai à responsabilidade de um grupo que decide sobre crédito, seja 

por valores ou tetos pré-estabelecidos ou linhas de créditos existentes, pois há a necessidade 

de existir critérios que balizarão os limites de cada segmento de nível diretivo ou 

administrativo envolvido na tomada de decisão. 

 Conforme Securato (2002) são necessárias as alçadas de decisão de crédito, para 

que as operações realizadas possuam transparências operacionais, além de dividir a 

responsabilidade do crédito fornecido.  
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Na Apostila de Qualidade do Crédito (2008, p.17), o aspecto alçada é tratado nos 

limites de responsabilidade de cada escalão decisório e os critérios que nortearão os limites 

de sua competência. 

 

2.3.1.3. Limite de Crédito   

 

 A apuração de limites de crédito tem por finalidade definir o valor máximo que as 

instituições financeiras admitem emprestar para um cliente. Em outras palavras, estipula a 

exposição máxima ao risco do cliente admitida pelas instituições financeiras. Dimensiona o 

crédito à histórica capacidade de geração de recursos por parte do proponente, aumentando 

a probabilidade de retorno dos capitais emprestados. 

 Na Apostila de Qualidade do Crédito (2008, p.15), cita que quando é identificado o 

nível de risco do cliente, quantifica-se o limite máximo de crédito a ser concedido, que 

deve ter prazo de validade limitado. O cliente deve ser acompanhado de forma que o limite 

de crédito seja tempestiva e periodicamente reavaliado. 

 Conforme Securato (2002, p.29), as instituições financeiras utilizam o parâmetro 

“vendas” para definir limites, mas há grandes distinções de classificação, principalmente se 

considerarmos que, enquanto algumas empresas operam mais no mercado de atacado, 

outras o fazem no mercado de varejo. 

 

2.3.2. Decisão de Crédito 

 

 No mercado financeiro, atualmente muito concorrido, com o avanço tecnológico e a 

globalização, que interfere constantemente na área de crédito, é fundamental e essencial 

que os profissionais da área financeira estejam informados e atualizados sobre os 

acontecimentos financeiros e os riscos que se expõe às instituições financeiras que se 

envolvem diretamente no processo de decisão de crédito. 

A tomada de decisão relativa a liberação de crédito compreendem o Gerente de 

Crédito, as Características Pessoais e as Habilidades Profissionais, necessárias para o 

estabelecimento e decisão do crédito. 
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2.3.2.1. Gerente de Crédito 

 

 O gerente de crédito deve efetuar a análise de crédito ou de operação, visando 

identificar o risco envolvido, evidenciando conclusões quanto à capacidade de pagamento 

do tomador ou do empreendimento, de modo a apresentar recomendações quanto à melhor 

estruturação dos negócios a serem realizados. 

 Conforme a Apostila de Qualidade do Crédito (2008, p.18), cita que o papel no 

comitê de crédito do gerente deve ser de subsidiar as decisões com base em estudos 

detalhados sobre os clientes e cenários, permitindo aos participantes com direito a voto 

decisão ágil e segura. 

 Mas Securato (2002), afirma que um dos fatores a ser considerado pelo executivo 

detentor de poderes de decisão creditícia, é a dos riscos sucessórios, bastante comuns 

principalmente em empresas por cotas de responsabilidade limitada, quando não 

profissionalizadas.  

 Dessa forma, o crédito passa a ser decidido em bases objetivas e, portanto, com 

maior segurança, permitindo a melhoria da qualidade de nossa carteira de operações com o 

aumento da probabilidade de que os créditos concedidos retornem nas datas aprazadas.  

 

2.3.2.2. Características Pessoais 

 

 O gerente de crédito, quando estiver efetuando uma visita, deve observar e estar 

atento para a movimentação na empresa seja de nível de atividade nos escritórios e fábrica, 

operação das máquinas, embarque ou desembarque de produtos, e outros que julgar 

necessário e relevante. 

 Na Apostila de Qualidade do Crédito (2008, p.18), cita que é importante a 

capacidade para comunicar-se em todos os níveis. A comunicação é um processo de mão 

dupla que exige do profissional de crédito, além da compreensão do ponto de vista do 

cliente, capacidade de expressar suas idéias com coerência. 
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 Para Securato (2002), o profissional do crédito deve desenvolver habilidades nas 

dimensões técnica, administrativa, político-negocial e interpessoal. 

 Ele deve estar preparado para decidir e defender suas idéias, auxiliando o comitê na 

decisão colegiada. Demonstrar preocupação com os negócios do cliente pode trazer 

perspectivas de novos negócios. Habilidade de negociar está voltada ao conhecimento de 

negociação, capacidade de comunicação, compreensão das exigências das partes envolvidas 

no negócio. 

 

2.3.2.3. Habilidades Profissionais 

 

 As habilidades profissionais podem ser adquiridas através de estudos, treinamentos, 

leitura de jornais e publicações especializadas. Sua principal fonte, entretanto, é a 

experiência do dia-a-dia. 

 Conforme a Apostila de Qualidade do Crédito (2008, p.21), entre as características 

pessoais, é destacada o poder de observação, habilidade de comunicação, capacidade de 

decisão, diplomacia, empatia, automotivação, habilidade para negociar, estabilidade 

emocional, habilidade para aceitar risco e postura. 

Conhecer os produtos que as instituições possuem, a política de crédito e as 

organizações administrativas são requisitos importantes para o desempenho do profissional 

gerente de crédito. 

 Acontecimentos locais, nacionais e até mesmo internacionais podem afetar a forma 

como as decisões de empréstimos são tomadas. O profissional de crédito deve estar atento 

às mudanças econômicas, conhecendo o seu impacto no mercado financeiro e nos setores 

de produção da economia. 

 

3. MÉTODO UTILIZADO 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as bases conceituais do método empregado no 

presente estudo, iniciando pela definição do tipo de pesquisa, logo após serão citadas as 
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definições das perguntas da pesquisa, o método de coleta de dados, a análise dos dados e a 

limitação da pesquisa. 

3.1. DEFINIÇÃO DO TIPO DE PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, a metodologia utilizada foi o estudo de caso, 

assim através da realização de estágio na Divisão de Crédito Sul – PR, fizemos a coleta de 

questionário contendo 5 questões, respondido por 50 analistas de créditos e acompanhamos 

as fases que envolveram o processo de crédito na instituição financeira. 

Conforme Fachin (1993, p.48), compreende-se como estudo de caso, uma 

modalidade onde se busca um estudo amplo e aprofundado sobre determinado assunto, 

baseando-se numa compreensão sobre o todo, o universo da pesquisa. Tal método é 

caracterizado por ser um estudo intensivo. 

O método ofereceu condições de levantar dados bibliográficos necessários para o 

embasamento teórico acerca do assunto escolhido e dados reais para a realização do estudo 

especifico, aproximando e conseqüentemente permitindo uma comparação e análise teoria 

versos prática. Este método de estudo, também, permitiu o entendimento da generalidade 

de um todo, dentro do seu contexto de vida real que o estudo de caso se justifica tendo em 

vista que se constituiu em um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permitiu seu conhecimento amplo e detalhado.  
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3.2. DEFINICÃO DAS PERGUNTAS DA PESQUISA REALIZADA COM OS 

ANALISTAS DE CRÉDITOS 

 

1) Você considera que existem aspectos da análise técnica realizada pela divisão de 

crédito que podem sem aprimorados? 

 

2) O relatório de fluxo de caixa é importante para a análise técnica do limite de 

crédito do cliente? 

 

3) O relatório de Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (DOAR) deveria 

ser utilizado na análise técnica do processo de concessão de crédito? 

 

4) Poderiam ser utilizados relatórios simplificados/massificados, para facilitar a 

análise de clientes possuidores de menor faturamento? 

 

5) O processo de análise de limite reflete as reais necessidades de créditos das 

empresas atendidas no Banco do Brasil S.A.? 

 

 

3.3. MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

 

1 Observações; 

2 Consulta a livros e apostilas; 

3 Consulta a arquivos e sistemas na Divisão de Análise de Crédito; 

4 Questionário elaborado para respostas dos analistas de crédito; 

5 Matérias para análises comparativas entre o teórico e o prático; 
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4. OS DADOS & ANÁLISE 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados coletados junto à instituição financeira, 

relativo à estrutura e analisado os procedimentos adotados para a concessão do crédito. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 

 

O desenho estrutural de todo o conglomerado possui como premissas o foco no 

cliente, isso significa atendimento personalizado, agilidade no processo,  buscando ter uma 

estrutura leve, flexível, com fluxo de processos integrados, administração descentralizada 

com delegação de poderes, concentração no negócio, eficiência nos custos, envolvendo 

toda a organização e buscando economia em escala. 

 O quadro funcional desta instituição bancária, atualmente é de aproximadamente 

82,5 mil funcionários, distribuídos em vários órgãos internos, diretorias, superintendências 

e agências. 

Possui 24,6 milhões de clientes correntistas, 15,1 mil pontos de atendimentos em 

3,1 mil cidades e 22 países, o Banco do Brasil é hoje uma das principais e maiores 

instituições financeiras do País, atendendo a todos os segmentos do mercado financeiro. 

Especificamente no âmbito nacional de análise de crédito da instituição, atualmente 

estão envolvidos neste processo cerca de 800 funcionários, destes 121 estão na Divisão de 

Crédito Sul – (PR), sendo 3 menores aprendiz, 1 telefonista, 7 estagiários, 102 analistas, 6 

Gerentes de Área e 2 Gerentes de Divisão. 

 

4.1.1. Recursos Humanos 

 

 Com os ajustes contínuos dos processos internos para a adequação ao mercado, as 

propostas de visão estratégicas e nas linhas de ação da empresa, torna-se fator crítico para o 

sucesso de um plano de gerenciamento de Recursos Humanos. A unidade de função 

Recursos Humanos volta-se para a prestação de serviços internos compatíveis em 
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qualidade, custo e presteza com os padrões necessários para transformar a instituição 

bancária na melhor empresa do seu segmento de atuação. 

 São revistos os grandes sistemas que compõe as informações sobre as relações de 

trabalho e os mecanismos que levam comunicação (informação, formação, orientação e 

mobilização) aos empregados.  

 Outros aspectos sempre analisados e constantemente redesenhados são os 

normativos e as instruções, com o estabelecimento de competências e alçadas que 

possibilitem precisar os níveis de autoridade e de responsabilidade de todos os envolvidos 

na gestão de Recursos Humanos. 

 Balizadores das decisões apresentadas são divulgados de forma totalmente 

transparente, explicando e antecipando o dia-a-dia dos profissionais da instituição bancária. 

Somente os profissionais que desenvolverem as competências necessárias para 

assumir a condição de regentes da própria carreira estarão aptos a crescerem com a 

estratégia da instituição e o sucesso pessoal, um crescimento que não terminará enquanto 

existirem as relações de trabalho.   

 

4.1.2. Linhas de Créditos – Pessoa Jurídica 

 

Trata-se de uma das maiores instituições bancárias do país, como política de 

atendimento que para clientes possuidores de créditos analisados e deferidos, são oferecidos 

serviços exclusivos e atendimentos personalizados, além de proporcionar linhas de créditos 

adequadas para cada setor de atividade, sendo eles indústrias, comércios ou serviços, onde 

são estabelecidos prazos adequados de pagamentos, através da verificação de capacidade de 

pagamento, anteriormente detectada na análise de crédito. 

 A instituição atua com linhas de crédito no curto prazo e longo prazo, onde no curto 

prazo existem as seguintes: 

1 Capital de Giro 

2 Cheque Ouro 

3 Conta Garantida 
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Ainda no curto prazo a instituição opera com recebíveis, as instituições financeiras 

denominam recebíveis, as duplicatas, boletos bancários, cheques de clientes, ordens de 

serviços a receber ou vendas realizadas no cartão de crédito, ainda não creditadas na conta 

da empresa convenente, sendo os seguintes produtos disponíveis para as empresas: 

1 Vendor 

2 Desconto de Cheques 

3 Desconto de Duplicatas 

4 Antecipação de Crédito a Lojista (ACL) 

5 Crédito Direto ao Fornecedor (CDF) 

 

No longo prazo existem linhas específicas, possuindo prazos, taxas de juros e 

condições adequadas para se renovar, por exemplo, o parque industrial ou tecnológico de 

uma empresa, com compras de bens ou equipamentos, no longo prazo a instituição opera 

com as seguintes linhas de crédito: 

1 Leasing 

2 BNDES 

3 Finame 
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4.1.3. Organograma do Processo de Crédito da Instituição Bancária 

 

 

 

Equipes de Análises

Nupin
(Núcleo de Proces.

Internos)

Ger. de Núcleo

Divisão de Análise

Ger. de Análise de Crédito

Gerência Executiva Diretoria

Carreira
Administrativa

Assist. de Negócios

Gerências de
Conta

Gerência de
Administração

Gerências de Agências

Superintendências
Regionais

Superintendências

Vice-Presidência

Presidência
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4.2. DADOS, CRITÉRIOS E FASES DO PROCESSO DE ANÁLISE UTILIZADO PELA 

DIVISÃO DE CRÉDITO 

 

 

Levantamento do volume de análises realizadas entre 2007 e 2008, na Divisão de 

Análise da instituição bancária. 

 Podemos constatar que no ano de 2008 foram analisados nacionalmente 28.000 

processos de limites de créditos, tais análises foram realizadas nas seis divisões distribuídas 

no território nacional, da seguinte forma: 

1 Divisão de Análise de Crédito Centro-Norte; 

2 Divisão de Análise de Crédito Nordeste; 

3 Divisão de Análise de Crédito Sudeste I; 

4 Divisão de Análise de Crédito Sudeste II; 

5 Divisão de Análise de Crédito Sul; 

6 Gerência Central de Análise de Crédito – GECAC. 

 

  No ano de 2007 foram analisados nacionalmente 27.100 processos de limites de 

créditos e no ano de 2008, foram incrementadas e totalizadas as análises de 28.000 

processos de limites de créditos. Cabendo a Divisão de Análise de Crédito Sul o montante 

de 6.416 processos, em média são 123 processos semanais que entram para análise, sendo 

renovações de limites, primeira análise ou reconsiderações de limites. Em épocas de pico 

ficam em estoques para análises, cerca de 390 processos.  

Atualmente são utilizados de 17 a 21 dias para uma análise completa, considerando 

a chegada do processo até o retorno para a agência. O número considerado ideal é de 15 

dias para análise completa, número este que é buscado em um programa de qualidade total 

existente na divisão de análise e que estaremos explanando sobre ele nas próximas páginas 

deste trabalho.      

 É interesse da instituição a ampliação das análises, porém sem perder a qualidade e 

preocupação com o retorno dos créditos formalizados e aprovados para os clientes.  
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4.2.1. Verificação do objeto da concessão do crédito 

 

 O limite de crédito representa o endividamento máximo do cliente junto à 

instituição financeira, para operações de curto e longo prazo, qualquer que seja a sua 

finalidade, sempre observando as políticas, regras e condições de crédito.   

Cabe ao analista de crédito da instituição financeira dar informações para os 

gerentes de núcleo que possam servir de base para o deferimento e estabelecimentos de 

limites compatíveis com o potencial do cliente, fator esse que determina o futuro da 

permanência do cliente junto à instituição bancária, para tanto o analista deve estar atento 

aos aspectos mercadológicos e o ambiente macroeconômico, além de verificar a capacidade 

do cliente em superar as dificuldades que possam surgir através de uma série de variáveis 

que não se pode dominar e das quais é obrigada a se proteger como, por exemplo: 

interferências governamentais (tributação, política econômica e de importações e 

exportações), conjuntura internacional, o fator concorrência e as variações de mercado 

quanto ao comportamento do consumidor em relação à moda, gosto, necessidade de 

consumo, e outros.     

 

4.2.2. Órgãos e Dependências Envolvidas 

 

 O envolvimento das dependências e órgãos internos da instituição bancária é fator 

preponderante para que o processo de crédito tenha condições de ser iniciado, conduzido e 

finalizado com qualidade, responsabilidade, coerência e profissionalismo. 

 No âmbito de toda a estrutura da divisão de análise são considerados alguns 

aspectos que permeiam e embasam uma análise de crédito, sendo eles: 

1 Responsabilidade: envolvem integridade dos ativos e níveis adequados de risco; 

2 Política de Crédito: reúnem-se as normas, procedimentos e metodologias de 

risco utilizadas; 
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3 Gestão de Risco: verifica-se o cumprimento das políticas de crédito e gestão das 

carteiras; 

4 Viabilidade: análise e acompanhamento dos projetos de investimentos. 

   

O processo inicia-se na coleta de dados cadastrais e documentos contábeis pela rede 

de agências que atendem nossos clientes no “balcão”, após a confecção do dossiê com os 

documentos necessários para a análise é realizada a remessa para a Divisão de Análise de 

Crédito - DAC ou para a Gerência Central de Análise de Crédito – GECAC, conforme o 

enquadramento da receita operacional bruta, na divisão o analista e o comitê de crédito 

formado pelos gerentes de núcleo efetuam o deferimento, quando se tratar de valores 

superiores a alçada do comitê da divisão de análise, a gerência de análise de créditos e a 

diretoria participam do comitê para deferimento. Logo após o despacho do comitê 

responsável o dossiê é encaminhado para o comitê da agência tomar conhecimento da 

analise e providenciar para que o cliente possa operar com a instituição bancária, dentro dos 

parâmetros estabelecidos pela divisão de crédito.         

 

4.2.3. Análise das Etapas e Prazos Para Concessão de Crédito 

 

Os estabelecimentos de limite de crédito são para todos os clientes, sejam empresas, 

firmas individuais, cooperativas e demais entidades. Nos casos em que for configurada a 

existência de grupo empresarial, o limite de crédito deverá ser estabelecido mediante 

análise conjunta das empresas componentes. 

Previamente ao estudo do limite de crédito deverá ser realizada visita ao cliente para 

elaboração de relatório com base no documento anexo, o qual poderá ser ajustado de 

acordo com o porte e complexidade do cliente. 

Para que a atividade negocial não seja interrompida e os clientes sejam analisados 

de forma adequada e segura na Divisão de Análise ou Central de Análise de Crédito, as 

agências devem encaminhar os documentos, as informações, pareceres e relatos sobre as 

particularidades dos clientes, mantendo cópias dos documentos em arquivo na agência de 

relacionamento. 
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Se houver necessidade, a Divisão e a Central de Análises de Crédito podem solicitar 

outras informações ou documentos que julgarem indispensáveis para uma análise precisa 

do cliente. 

 

4.2.4. Processo de Entrada do Dossiê na Divisão de Crédito 

 

Quando os documentos chegam para a análise de crédito, através de malotes que 

transitam diariamente entre as dependências da instituição bancária, é realizado um 

processo de triagem da documentação encaminhada para concessão de limite. Nesta 

triagem são retirados os documentos antigos, sendo eles: balanços, balancetes, faturamentos 

e outros, ao mesmo tempo, incluem-se os novos documentos que as agências 

encaminharam. 

Neste “check-list” são verificados também: os relatórios de visita, cadastros 

atualizados, balanços e balancetes recentes, portfólios, se todos estão assinados 

corretamente. Tomando o cuidado que os documentos para empresas comerciais, industriais 

ou serviços, são diferentes dos documentos de cooperativas ou empresas em instalação.  

 Se durante a triagem for detectada ausência de documentos ou preenchimento 

incompleto dos formulários que prejudicarão a análise, será realizada uma diligência 

(comunicação) para a agência detentora do cadastro, na qual terá prazo para providenciar os 

documentos ou explicar o motivo do não encaminhamento, caso contrário, o processo é 

devolvido para a agência e caso retorne para análise, será incluída no final da fila de 

análise, pois toda a análise é priorizada pela ordem de chegada, onde é mantidos em 

arquivos e distribuídos para os analistas pelos Gerentes de Núcleos. 

O setor encarregado pelo controle do processo e de posicionar as agências sobre a 

situação e fase da análise é o setor de recebimento inicial do dossiê, denominado NUPIN – 

Núcleo de Processos Internos. 

Ainda no NUPIN, não há nenhuma espécie de crítica de relatórios contábeis, apenas 

é realizada a conferência dos mesmos, cabendo aos analistas de crédito as críticas dos 

relatórios. 
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4.2.5. Sistema Gerencial de Controle Interno dos Processos Para Análise de Crédito na 

Divisão, Utilizado Por Todo o Quadro Funcional 

  

Todas as etapas que compõem a análise, desde a chegada do dossiê na divisão de 

análise até o reenvio para a agência detentora do cadastro, são impostadas em um sistema 

de controle gerencial, neste sistema o analista responsável pelo atendimento telefônico as 

agências, tem condição de fornecer informações precisas e exatas sobre o andamento da 

análise. 

Além das informações para as agências, o sistema também colabora com estatísticas 

de quantidade de processos que chegam diariamente, o histórico de processos analisados 

mensalmente ou anualmente na Divisão de Análise, os meses de maiores e menores 

números de análises, a quantidade de processos concluídos por analista da divisão, o 

estoque de processos para análise, o número de clientes por analistas, os quais são 

chamados de carteiras, o controle de vencimentos das análises, pois cada análise tem um 

prazo máximo de validade de 14 meses, cabendo ao analista ou comitê de crédito, definir o 

prazo de validade, pois a qualidade dos documentos e datas de defasagem dos documentos, 

podem interferir na vigência da análise de crédito.   

 Os gerentes de núcleo utilizam o sistema para controles gerenciais, seja de 

produtividade dos analistas, ou até mesmo para controle de volume de serviços, assim 

podem estabelecer maior ou menor prazo para cumprimento das análises de créditos. Cabe 

aos gerentes de núcleo também, o controle de atualização de quadros, onde constam 

ausências de funcionários, as datas previstas das ausências e os motivos, em um quadro de 

controle de dossiês, são controladas as entradas e saídas dos processos. 

Os Gerentes de Núcleos são “padrinhos” das agências e das Superintendências 

Regionais, distribuídos geograficamente por regiões e número de empresas. Existe uma 

espécie de troca de informações entre a área de análise e agências, essas trocas de 

informações são realizadas através de visitas, ou estágios, onde são priorizados os gerentes 

gerais e os gerentes de relacionamentos, assim, é obtido maior qualidade nas análises e 
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acompanhamento do cliente, além de propiciar um melhor atendimento ao cliente, de forma 

personalizada e distinta.    

Através do sistema, também é monitorada a situação do cliente, onde consta o 

“status” bem, mal ou alerta. Nas situações de alerta, normalmente são agendadas visitas 

pessoais pelos analistas, onde é constatada, além da situação financeira, a variável utilizada 

pela empresa para melhoria da situação, solução de restrições cadastrais ou pagamentos de 

dívidas fiscais. 

 

4.2.6. Selo Qualidade ISO 9002, no Processo de Análise de Limite de Crédito 

 

Para auxiliar o gerenciamento dos processos de análise, a Divisão de Análise possui 

um programa de qualidade implantado, desde meados de 1996, sendo que a partir de 1998 a 

Divisão obteve o selo de qualidade ISO 9002, desde então, a dependência vem mantendo e 

renovando anualmente o selo de qualidade. Para a manutenção e melhoria do programa de 

qualidade é mantido um funcionário responsável pela coleta dos dados, cabendo a ele 

relatar e observar o processo completo de análise do cliente. 

Como premissas do processo de qualidade são seguidas as políticas e diretrizes 

adotadas pela diretoria da instituição, em conjunto com o manual da qualidade total, que 

rege todo o sistema de gestão da qualidade em processos, que serve como balizador e guia 

para a manutenção do selo de qualidade. 

O sistema que é utilizado para a manutenção do selo de qualidade, é alimentado por 

um único funcionário de nível gerencial, sendo assim o responsável pela conferência da 

veracidade e compatibilidade dos dados coletados, além de ter acesso as possíveis 

exclusões, modificações e inclusões que julgar necessária. 

Após a obtenção do selo de qualidade, são realizados processos anuais de 

manutenção da qualidade no processo, designando assim, temas ou assuntos específicos 

para cada ano. Atualmente o assunto que está sendo desenvolvido é o de melhoria no 

processo de satisfação do cliente, no caso, por tratar-se de um órgão interno da instituição, 

o cliente é considerado as agências que encaminham os processos para análise. 

A preocupação pelo atendimento correto e com qualidade as agências, deve-se ao 

fato que indiretamente o órgão contribui para a obtenção dos resultados econômicos 
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traçados pela diretoria da instituição. A política de qualidade da divisão de análise contribui 

para a integridade dos ativos operacionais da instituição, assegurando a satisfação dos 

clientes e funcionários e melhorando continuamente os processos e produtos. 

Outros aspectos julgados relevantes para a medição de qualidade dos processos são: 

1 O monitoramento dos índices de inadimplência; 

2 O clima organizacional dos funcionários; 

3 O acompanhamento mantido em relação à situação dos clientes analisados; 

4 O treinamento dos funcionários envolvidos com as análises; 

5 A atualização dos softwares e adequada estrutura e ambiente de trabalho; 

6 A medição dos dados retirados do sistema, que é alimentado constantemente. 

 

Inicialmente os processos que chegam à divisão para análise podem enquadrar-se 

em três situações, sendo elas: 

1 Primeira análise do cliente; 

2 Revisão de análise (depois de decorrido o prazo de validade); 

3 Reconsideração de limite; 

 

Nesta terceira situação, é uma espécie de discordância da agência em relação ao 

despacho da análise de crédito, podendo ser no quesito valor do limite concedido, ou valor 

de crédito atribuído para determinada linha de crédito, ou até mesmo, nível de risco 

atribuído para o cliente. 

 

4.2.7. Conteúdo de Parecer Para Encaminhamento à Divisão de Análise 

 

Como forma de defesa ao cliente, a agência utiliza-se de pareceres, tais pareceres 

procuram esboçar no papel o retrato da empresa para o analista, quando se formata um 

parecer para uma concessão de crédito deve-se levar em conta vários detalhes, pois cada 

cliente possui peculiaridades e situações especiais, tanto é verdade que podemos ter dois 

clientes no mesmo ramo de atuação, com níveis de faturamento equivalentes, mas em 

situação econômica e financeira totalmente diferente. Cabe ao gerente de contas formatar 

um parecer que retrate o seu cliente em dado momento. 
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Inicia-se um parecer contendo o histórico do cliente, onde são relatados a fundação 

da empresa, a evolução, os principais momentos e acontecimentos relevantes, as alterações 

societárias importantes, o ramo de atividade que a empresa está inserida no mercado, os 

principais produtos, se a empresa recebeu premiações, foi destaque em seu ramo 

profissional, a gestão empresarial, as políticas de valorização do pessoal, de vendas, o 

relacionamento com a sociedade, os investimentos realizados. 

  Em um segundo momento relata-se o mercado que atua a empresa, verifica-se a 

ênfase setorial, as perspectivas mercadológicas, qual a participação da empresa no mercado 

local, regional ou nacional, descreve-se os principais concorrentes e fornecedores, a 

sensibilidade ao mercado internacional, se a empresa é sensível há variações cambiais ou 

mudanças de políticas governamentais. 

Torna-se necessário também relatar os conceitos, experiências e formação dos 

dirigentes e administradores da empresa, se possuem representatividade na sociedade, em 

entidades relacionadas, o patrimônio pessoal, a idoneidade e tradição, as perspectivas de 

sucessão, ou seja, familiar ou profissional. 

  Os negócios mantidos junto a instituição são de grande importância, dados como 

tempo de conta, os produtos consumidos e serviços utilizados, a experiência em operações 

de crédito, pagamentos realizados pontualmente, no caso de atrasos as justificativas do 

acontecimento, histórico de rentabilidade da empresa junto a instituição, os negócios com 

instituições financeiras concorrentes, as perspectivas de novos negócios ou elevação dos 

atuais. 

Com relação à documentação contábil encaminhada para análise, deve-se citar quais 

documentos estão sendo encaminhados, e no caso de não encaminhamento de alguma 

demonstração, justificar a razão da ausência, fazer comentários positivos ou justificar 

estruturas patrimoniais deficientes, sempre comparando com demonstrativos anteriores, 

mostrando a evolução obtida no decorrer do tempo, principalmente em aspectos de liquidez 

corrente, liquidez seca, as fontes de recursos, se originadas em bancos ou fornecedores, se 

existe o financiamento do permanente pelo patrimônio líquido, se houve crescimento do 

patrimônio líquido, ou seja, política de reinvestimento dos lucros gerados, a verificação da 

expressividade do capital social, o histórico de lucros ou prejuízos. 
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Finalmente, é solicitado no parecer o “portfólio” de operações para a empresa 

operar na instituição financeira, este “portfólio” contempla as linhas de créditos e valores 

máximos estabelecidos para a empresa. Cada valor requerido tem que ser justificado no 

formulário específico, ponderando-se o volume de cobrança e cheques do cliente tem que 

se manter coerência com o nível de faturamento anual da empresa, verificar a performance 

na área de importação e exportação, a disponibilidade de garantias fidejussórias ou reais e 

valores para amparar operações já existentes. O processo deve ser assinado por todos os 

membros do comitê da agência, normalmente o gerente de relacionamento, os gerentes de 

segmento e o gerente de agência. 

 Além desses elementos básicos para uma correta avaliação pela divisão de crédito, 

deve-se encaminhar justificativa capeando o dossiê do cliente, sobre algum assunto fora do 

padrão, pois o NUPIN recebe os documentos, porém não realiza nenhuma espécie de 

crítica, cabendo, portanto o destaque ao encaminhar o dossiê, evitando desta forma perda de 

tempo com ligações ou solicitações de explicações por parte dos analistas, assim pode-se 

obter uma melhor otimização do tempo de análise. 

Todo este aspecto sendo observado será automaticamente refletido no IQP – Índice 

de Qualidade do Processo, tal índice faz parte de um dos quesitos que as agências são 

avaliadas semestralmente em seus acordos de trabalho, fator importante para alcançar o 

resultado esperado pela diretoria. 

4.2.8. Perfil Estipulado Para o Analista na Divisão de Crédito 

 

Antes de apresentarmos os caminhos e procedimentos adotados pelo analista de 

crédito, vamos mostrar as características e o perfil que se deve buscar em um profissional 

de análises. 

O poder de observação é uma característica fundamental que deve existir no 

analista, inúmeras etapas de um processo de crédito requerem atenção nos detalhes, esta 

qualidade é importante na análise da documentação, na análise do cliente, na visita a uma 

empresa, deve-se observar e estar atento para a movimentação na empresa, que nada mais é 

que o nível de atividade nos escritórios e fábrica, operação das máquinas, embarque ou 

desembarque de produtos, tais informações enriquecem o grau de conhecimento sobre o 
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cliente, além de trazer maior segurança e convicção para a sugestão de valor a ser atribuído 

para o cliente. 

A comunicação é um processo de mão dupla que exige do profissional de crédito, 

além de boa compreensão do ponto de vista do cliente, capacidade de expressar suas idéias 

com coerência. 

Capacidade de decisão é uma grande virtude, pois todos os dias o profissional de 

crédito encontra-se diante de inúmeras situações que necessitam de decisões, e ele deverá 

estar preparado para decidir e defender suas idéias, auxiliando o comitê de crédito na 

decisão colegiada. 

Com relação às habilidades profissionais, elas podem ser adquiridas através de 

estudos, treinamentos, leitura de jornais e publicações especializadas, entretanto a principal 

fonte é a experiência do dia-a-dia. 

 

4.2.9. Processo Com o Analista de Crédito 

 

O processo chega às mãos do analista por intermédio do gerente de núcleo, afinal 

uma das atribuições do cargo é o controle da distribuição do processo para análise, 

normalmente a ordem obedecida é a data de chegada do dossiê na divisão. A priorização 

por data de chegada para análise significa em viabilizar e premiar as dependências que 

primam pelo cumprimento do prazo de remessa para análises. Fator que as redes de 

agências conhecem e tomam como parâmetro, a fim de evitar desgastes desnecessários com 

perda de prazo para análises ou questionamentos sobre a situação de entrega e remessa de 

documentos pela parte da divisão.  

Ao receber o processo o analista inicia o estudo, alterando no sistema gerencial de 

controle o “status” da situação do dossiê de “a distribuir” para “em análise”, começa com a 

fase de consultas de restrições, onde são verificadas se o cadastro nacional de pessoas 

jurídicas (CNPJ) e o cadastro de pessoa física (CPF), pertencentes aos sócios da empresa e 

seus respectivos cônjuges estão isentos de ocorrências ou pendências financeiras ou 

bancárias. 
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4.2.10. Verificação de Restrição e Cadastro 

  

No caso de existência de restrições o analista verifica se no parecer do gerente de 

contas da agência, constam as explicações fundamentadas, claras e suficientes, que 

esclareçam a ocorrência e não deixe dúvida para o analista, caso contrário o analista entrará 

em contato com a agência, a fim de dirimir dúvidas. A partir de um posicionamento 

adotado pelo analista, será classificada tal ocorrência em níveis de peso, seja pelo valor ou 

grau de impacto no caráter e capacidade do cliente. 

Após a pesquisa de restrição, verifica-se se os cadastros dos sócios e da empresa 

encontram-se atualizados, pois um cadastro confeccionado ou atualizado recentemente 

denota comprometimento, responsabilidade e parceria da agência que detém a ficha 

cadastral para com o resultado da qualidade prevista para a análise, além de ser instrumento 

essencial para a qualidade das decisões de crédito. No cadastro podemos conhecer o cliente, 

fator este que colabora para melhor explorar o potencial de negócios, atendendo assim as 

expectativas do cliente. 

Além da revisão periódica dos dados cadastrais do cliente, é indispensável anotar 

qualquer alteração de conceito ou situação patrimonial do cadastro, mudanças na sociedade 

ou na administração da sociedade, algum atraso no pagamento de dívidas junto à instituição 

ou a terceiros, atraso no atendimento de pedidos, venda de patrimônio, protestos ou ações 

judiciais, ou seja, tudo que mereça tratamento ou adoção de medidas proativas que 

resguardem os interesses creditícios da instituição. 

 

 

4.2.11. Impostação e Reclassificação das Demonstrações Contábeis com Inicio a Análise 

Técnica 

 

Após a verificação cadastral, inicia-se o processo de análise das demonstrações 

contábeis, pois a análise econômico-financeira é parte da análise do cliente que se preocupa 

essencialmente com o estudo do capital.  
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O balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício constituem as 

principais “matérias primas” para a análise econômico-financeira, afinal esses 

demonstrativos representam, resumidamente, a história da empresa em um determinado 

período. 

O analista imposta os dados do balanço e do balancete em um sistema elaborado 

para a análise de crédito, depois de lançados todos os valores constantes das 

demonstrações, são ajustados os valores que não se encontram em contas adequadas, 

segundo a visão crítica do analista de crédito, ou que devem necessariamente ser ajustadas 

por não significarem receitas operacionais da empresa, como exemplo podemos citar: 

depósitos judiciais, duplicatas descontadas. 

Cabe ao analista de crédito, criticar as contas e valores apresentados nas 

demonstrações contábeis pela empresa e assinadas pelo profissional responsável, nessa 

crítica é realizada a correta classificação e adequação dos montantes, conforme informado 

no parágrafo anterior. 

 

4.2.12. Complementação da Análise Técnica 

 

Depois de realizar os devidos ajustes na classificação das contas e valores, o analista 

realiza pesquisas relativas ao volume de produtos e serviços utilizados pelo cliente, são 

dados retirados de vários sistemas internos que são direcionados e unificados no sistema de 

análise de crédito, através dessas pesquisas são obtidas as performances em cada linha de 

crédito, onde o cliente é mais rentável, o perfil do cliente como tomador ou aplicador de 

crédito, detecta-se a situação com relação ao mercado externo, o volume de recebíveis 

movimentado por mês pelo cliente, se centraliza sua movimentação na instituição, ou se 

mantém na concorrência, são verificadas as dívidas globais no sistema nacional financeiro, 

qual o grau de utilização de limites com juros altos ou baixos, se utiliza linha de créditos 

adequada, seja nas taxas de juros ou nos prazos de amortização, se existe a preocupação em 

negociar as taxas por parte da empresa, se o fluxo de caixa da empresa encontra-se na 

instituição ou na concorrência, as situações dos contratos de linhas de créditos formalizados 

e utilizados pelo cliente se estão em plena e absoluta normalidade, ou apresenta históricos 

de atrasos de pagamentos. 
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Todas essas seqüências de pesquisas são impressas e anexadas ao processo de 

análise, para colaborar e auxiliar nas decisões do analista. 

A verificação do mercado que a empresa atua, seja nacional ou internacional é 

cuidadosamente analisado, pois além de verificar o volume das vendas, é necessário 

conhecer a qualidade destas vendas e a carteira de clientes da empresa. 

A ênfase setorial é uma das fontes de informação consideradas na fase da análise, 

outros aspectos considerados, também são: o andamento do desempenho do setor, quais as 

perspectivas para o futuro, seja no âmbito de manutenção ou de ampliação do volume de 

comercialização, dentro deste contexto verifica-se a participação do cliente no mercado 

local, regional ou nacional. 

Manter estatísticas de mercados e indicadores que sirvam como termômetros e 

balizadores para o enriquecimento e fortalecimento das decisões de crédito, são boas e 

necessárias ferramentas auxiliares para o analista. Claro que sempre se deve verificar o que 

contribuiu para a formação da estatística. Como exemplo podemos citar o segmento de 

transporte aéreo, se em dado momento o segmento está mal, com dificuldades financeiras, 

não se pode enquadrar todo o segmento de transporte no mesmo índice, afinal dentro do 

segmento de transporte, existe além do aéreo, o marítimo, rodoviário e férreo. 

São verificados também, quais são seus principais concorrentes e fornecedores, qual 

a fatia do mercado detido, a qualidade dos produtos comercializados, se a empresa possui 

sensibilidade a variações cambiais, ou políticas governamentais. 

Toda esta fase descrita é considerada análise técnica de crédito, situações que se 

pode evidenciar através de números, sendo via relatórios gerenciais e contábeis. 

 

 

4.2.13. Análise Qualitativa 

 

Existe uma segunda parte da análise, onde o analista verifica os conceitos, 

experiências e históricos do cliente, fatores considerados subjetivos na análise, porém 

imprescindíveis na composição da pontuação de concessão de crédito e estabelecimento de 

garantias operacionais. Para esta outra fase complementar da análise é dado o nome de 

análise qualitativa de crédito. 
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 O analista verifica o tempo de existência da empresa, como vem progredindo ou se 

houve regressão no desempenho comercial, as alterações societárias ocorridas no decorrer 

da atividade empresarial, também são considerados os principais produtos comercializados, 

verificados a aceitação e qualidade dos produtos. 

Levar ao conhecimento do analista alguma espécie de premiação, ou destaque, 

também contribui para se comprovar a qualidade e o reconhecimento dos produtos da 

empresa. Outros aspectos relevantes considerados na análise qualitativa são os conceitos, 

experiências e formação profissional relacionadas aos dirigentes, a representatividade social 

na comunidade e o patrimônio pessoal comprovadamente descrito na ficha cadastral. 

Nesta etapa, também são considerados aspectos como o de caráter, capacidade e 

capital, no caráter é verificada a determinação histórica e comprovada em honrar os 

compromissos assumidos pelo cliente, está intimamente ligado à honestidade e reflete no 

cumprimento das obrigações. A capacidade está ligada a competência empresarial ou 

profissional do cliente, e o potencial de produção ou comercialização, quanto menor a 

convicção quanto à capacidade do cliente, maior o risco existente na concessão de crédito. 

O capital é exigido em qualquer desempenho de atividade produtiva, pois é 

fundamental a utilização de recursos suficientes em instalações, máquinas e estoques, os 

recursos podem pertencer ao patrimônio líquido, de terceiros ou de ambos. 

 

4.2.14. Finalização dos Trabalhos do Analista de Crédito 

 

 Juntando as duas modalidades de análises, a técnica e a qualitativa, o analista de 

crédito elabora a súmula de análise, nesta súmula são unificados todos os fatos relevantes 

detectados durante o processo de análise para concessão de crédito.  

 Resumidamente é apresentado na súmula de análise os dados relativos ao setor de 

atividade, a agência detentora do cadastro, o nome do cliente, a composição societária da 

empresa, o risco de crédito e limite anteriormente despachado, no caso de renovação de 

limites de crédito. Em seguida é divulgado o limite e o risco de crédito do cliente calculado, 

em um quadro específico são citadas as responsabilidades junto a clientes, fornecedores e 

sistema financeiro nacional, onde graficamente é facilitada a observação dos dados. 
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 A rentabilidade gerada pelo cliente, a ênfase negocial do setor, o histórico cadastral 

do cliente e seus dirigentes, o enfoque mercadológico e empresarial do cliente citado pela 

agência detentora do cadastro, são devidamente relatadas na súmula de análise. 

Na segunda parte da súmula, são citados os dados relativos a situação econômico-

financeira, alertando para os índices de análises verificados, como exemplo podemos citar: 

liquidez seca, liquidez corrente, fontes de recursos, o crescimento do patrimônio líquido, o 

fluxo de caixa e os resultados financeiros demonstrados nos relatórios contábeis. 

Também é informada na súmula de análise a proposta da agência cadastral, pois a 

defesa do limite pleiteado é realizada através do parecer confeccionado pelo gerente de 

relacionamento, possuindo normalmente consistência e coerência, esta defesa do limite é 

considerado e apreciado no momento da finalização do trabalho do analista de crédito.  

 

4.2.15. Etapa de Deferimento e Resultado da Análise na Divisão de Crédito 

 

Ao receber o dossiê estudado pelo analista, o gerente de núcleo vinculado 

diretamente ao processo e integrante do comitê de crédito da divisão, efetua minuciosa 

conferência do trabalho realizado pelo analista de crédito, se durante o processo de 

conferência for detectado algum erro ou discordância de análise, será realizado um dialogo 

sobre as inconsistências ou discordâncias constatadas, junto ao analista. Mas mesmo assim, 

algumas vezes o gerente de núcleo concorda com a análise, porém os outros membros do 

comitê discordam. 

Em havendo alguma espécie de dúvida pelo comitê de crédito da divisão, tanto no 

âmbito de análise ou de solicitação de crédito realizada pela agência cadastral, é realizado 

contato com a gerência da dependência, ou se envolver o analista, chama-se o profissional 

para defender sua análise no comitê, pois pode ser detectada alguma espécie de distorção na 

análise, afinal como já citado anteriormente, uma interpretação incorreta em qualquer etapa 

da análise, pode representar e sinalizar um risco ou um limite mal atribuído, podendo 

prejudicar o relacionamento negocial com o cliente e automaticamente o resultado 

econômico da agência. 
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O comitê de crédito procura na medida do possível, atender a proposta da 

dependência, mas de forma alguma são aprovados limites que não estejam técnica e 

qualitativamente comprovados em análise. 

Quando o comitê analisa o portfólio sugerido pela agência de relacionamento do 

cliente, são considerados o volume de negócios do cliente, a relação do faturamento com o 

valor pleiteado, a disponibilidade de garantias e os valores anteriormente concedidos. 

Não são raros os casos de redução de limite de crédito, pois durante o prazo de 

vigência de crédito, uma empresa sofre muitas alterações e oscilações mercadológicas, 

administrativas e até mesmo societárias. São em momentos como este que um comitê de 

crédito tem que possuir sensibilidade para tomar decisões em que se busque resguardar os 

ativos da instituição, mas ao mesmo tempo diluir o impacto de redução de crédito e 

automática redução de endividamento financeiro. 

Nestas situações pode-se reduzir o prazo de vigência do limite ou até mesmo, 

conceder um novo crédito ao cliente em prazos e taxas de juros que colabore com a 

retomada de crescimento e melhoria no desempenho da empresa. Cabe ressaltar que o fato 

de agregar garantias em operações de crédito, não representa certeza de recebimento de 

dívidas financeiras, afinal no mercado financeiro, é comum se dizer que garantia não paga 

dívida e uma instituição financeira tem como finalidade proporcionar a movimentação 

monetária e não de bens penhorados, alienados ou hipotecados, tais bens não são de boa 

liquidez, portanto não atrai o mercado financeiro. 

Depois de realizado o despacho e aprovação em consenso pelo comitê de crédito da 

divisão, o resultado da análise é impostado no sistema gerencial da instituição, procede-se a 

alteração de “status” no sistema de controle gerencial para processo finalizado, realiza-se a 

impressão e inclusão de cópia da súmula ao dossiê da operação e despacha-se o dossiê para 

a agência detentora da ficha cadastral. 

Ao receber o dossiê a agência toma conhecimento sobre o valor e condições do 

despacho, em havendo discordância tomam-se às providências para reconsideração do 

processo, realizando nova defesa para o processo e novo início de procedimentos para 

análise. Em havendo concordância na análise pela agência, o processo é arquivado e 

somente reencaminhado no final de vigência da análise, que normalmente oscila entre 12 e 

14 meses de validade. 
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4.2.16. Análise dos Dados 

 

 Foi realizada uma verificação dos procedimentos de análise de crédito na instituição 

bancária, através de arquivos, questionário para respostas dos analistas de crédito e sistemas 

da Divisão de Análise de Crédito, buscou-se matérias para análises comparativas entre o 

teórico e o prático. 

 A análise dos resultados obtidos no trabalho foi através do embasamento teórico 

comparado com o processo na prática através de amostras, para que pudéssemos verificar 

os procedimentos utilizados para concessão de crédito, objetivando a possibilidade de 

melhoria ou aperfeiçoamento do processo utilizado. 

As respostas das questões realizadas no questionário apresentado aos analistas de 

créditos, apresentaram os seguintes resultados: 

Com relação à (questão Nº. 1) Você considera que existem aspectos da análise 

técnica realizada pela divisão de crédito que podem sem aprimorados? Os analistas que 

responderam “sim” foram 86% do total de 50 analistas pesquisados, conforme se demonstra 

no gráfico abaixo: 

 

Figura 1 

Questão Nr. 1

SIM
86%

NÃO
14%
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Com relação à (questão Nº. 2) O relatório de fluxo de caixa é importante para a 

análise técnica do limite de crédito do cliente? Os analistas que responderam “sim” foram 

72% do total de 50 analistas pesquisados, conforme se demonstra no gráfico abaixo: 

 

Figura 2 

 

Questão Nr. 2

SIM
72%

NÃO
28%

 

 

 

Com relação à (questão Nº. 3) O relatório de Demonstração de Origem e Aplicação 

de Recursos (DOAR) deveria ser utilizado na análise técnica do processo de concessão de 

crédito? Os analistas que responderam “sim” foram 76% do total de 50 analistas 

pesquisados, conforme se demonstra no gráfico abaixo: 
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Figura 3 

 

Questão Nr. 3

SIM
76%

NÃO
24%

  

Com relação à (questão Nº. 4) Poderiam ser utilizados relatórios 

simplificados/massificados, para facilitar a análise de clientes possuidores de menor 

faturamento? Os analistas que responderam “sim” foram 92% do total de 50 analistas 

pesquisados, conforme se demonstra no gráfico abaixo: 

Figura 4 

 

Questão Nr. 4

SIM
92%

NÃO
8%
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Com relação à (questão Nº. 5) O processo de análise de limite reflete as reais 

necessidades de créditos das empresas atendidas no Banco do Brasil S.A.? Os analistas que 

responderam “sim” foram 88% do total de 50 analistas pesquisados, conforme se demonstra 

no gráfico abaixo: 

Figura 5 

Questão Nr. 5

SIM
88%

NÃO
12%
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

O trabalho realizado pelos analistas de crédito na Divisão de Análise de Crédito Sul, 

do Banco do Brasil S.A., na cidade de Curitiba – PR comprova que a atividade empresarial 

que necessita de crédito, sempre encontrará respaldo na teoria econômica e de gestão, como 

em processos, rotinas e práticas corporativas. Cabe salientar que qualquer interpretação 

incorreta em determinada etapa da análise pode representar e sinalizar um risco ou um 

limite mal atribuído, prejudicando o relacionamento negocial com o cliente e 

automaticamente o resultado econômico de uma dependência, que por sua vez afeta toda a 

instituição. 

O papel do comitê de crédito da divisão de análise é de sempre procurar na medida 

do possível, atender a proposta de crédito da dependência, mas de forma alguma são 

aprovados limites que não estejam técnica e qualitativamente comprovados em análise. O 

posicionamento da agência em questão ao portfólio de negócios do cliente, a relação do 

faturamento com o valor pleiteado, a disponibilidade de garantias e os valores concedidos 

são fatores considerados na análise qualitativa. 

Nos casos em que há necessidade de redução do limite de crédito, o comitê de 

crédito da divisão busca profissionalmente manter tal decisão perante o comitê de crédito 

da agência cadastral. A proteção aos ativos da instituição é fundamental. Geralmente as 

reduções acontecem de forma gradativa e contínua, procurando causar o menor desgaste 

negocial. 

Neste trabalho, também demonstramos a importância de se possuir um método 

confiável de análise, onde todo o processo de análise da divisão de crédito foi claramente 

apresentado, mostrando que é balizado em estatísticas, documentos contábeis e financeiros, 

sendo que 86% dos analistas pesquisados afirmam que a análise técnica pode ser 

aprimorada, pois consideram que o panorama setorial é dinâmico, o que reafirma a 

necessidade de manter o processo de análise em constante aprimoramento, é considerado 

também, todo o histórico creditício do cliente em análise, além das técnicas estatísticas e 

documentos analisados, outro fator de extrema relevância é a experiência do analista e 

gestor de crédito. As metodologias de análises junto com essa experiência do profissional 

do crédito criam excelentes ferramentas de auxílio na concessão de crédito por uma 

instituição financeira. 
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Como recomendações baseadas em nossas pesquisas de literatura e em questionário 

respondido pelos analistas de crédito, citamos que 72% dos analistas entrevistados 

consideram que há necessidade de aprimorar alguns aspectos na análise técnicas, utilizando 

o relatório de fluxo de caixa, pois esta demonstração possui toda a entrada e saída de 

recursos, e está inteiramente ligada a capacidade de pagamento da empresa. Quando se 

envolve capacidade de pagamento, está levando em consideração a segurança da instituição 

bancária em reaver os créditos operacionais. Portanto, cabe a essa jurisdicionada, analisar a 

possibilidade de inclusão do relatório de fluxo de caixa para concessão de crédito.      

Outro relatório não utilizado por essa divisão de análise e que 76% dos analistas 

consideram importante é a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, que 

evidenciam onde estão sendo captados os recursos e de que forma estão sendo aplicados na 

entidade. Uma boa política de investimento pode ser fator preponderante para a 

sobrevivência da empresa no mercado. Acima de tudo esta é a preocupação da instituição 

em ter o cliente cada vez mais forte no mercado, e analisando a forma com que o cliente 

está captando e aplicando os recursos, uma taxa ou prazo mal negociado pode levar o 

cliente ao início da falta de capacidade de pagamento. 

Alguns parâmetros que não são considerados na avaliação do cliente pela divisão de 

análise, mas que 92% dos analistas consideram importante é: a massificação/simplificação 

de análise de clientes de faturamento menores, simplificação dos questionários para análise 

de clientes já analisados anteriormente e com risco de crédito menor, coerência nas 

condicionantes para utilização dos limites pelos clientes e maior possibilidade de 

flexibilização de garantias em operações de crédito. 

Para 88% dos analistas questionados o processo de análise de limite reflete as reais 

necessidades de créditos das empresas atendidas no Banco do Brasil S.A., esse dado 

comprova a importância da autenticidade, exatidão e confiabilidade do cadastro de cliente 

do Banco. A ficha cadastral deve espelhar a real situação do cliente, assim como 

informações contábeis e financeiras prestadas pelo cliente. Dessa forma, o crédito passa a 

ser decidido em bases objetivas e sólidas. Gerando segurança e permitindo a melhoria da 

qualidade de nossas carteiras de operações, com o aumento da probabilidade de que os 

créditos retornem nas datas previstas, colaborando com a divisão de crédito na concessão 

de limite adequado e justo. 



 74

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CRÉDITO, Diretoria de. Apostila Risco de Clientes. Brasília: Editora BB, 1ª Edição, 

2008. 

 

CRÉDITO, Diretoria de. Apostila de Qualidade do Crédito. Brasília: Editora BB, 2ª 

Edição, 2008. 

 

FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Editora Saraiva S/A, 1ª 

Edição, 1993. 

 

FAVERO, Hamilton Luiz.; LONARDONI, Mario.; SOUZA, Clovis.; TAKAKURA, 

Massakazu. Contabilidade Teoria e Pratica., Vol. I, São Paulo: Editora Atlas S/A, 2 ª 

Edição, 1997. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Dicionário Aurélio XXI. Rio de Janeiro: 

Editora Nova Fronteira, 5ª Edição, 2004. 

 

FRANCO, Hilário. Estrutura, Análise e Interpretação de Balanços. São Paulo: Editora 

Atlas S/A, 15ª Edição, 1992. 

 

LEMES JUNIOR, Antônio Barbosa, Administração Financeira: Princípios, Fundamentos 

e Práticas Brasileiras. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002. 

 

MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços. São Paulo: Editora Atlas S/A, 

5ª Edição, 1998. 

 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Gerencial – Um enfoque em Sistema de 

Informação Contábil. São Paulo: Editora Atlas S/A, 2ª Edição, 1997. 

 



 75

SECURATO, José Roberto. Crédito – Análise e Avaliação do Risco. São Paulo: Editora 

Saint Paul, 1ª Edição, 2002. 

 

SCHRICKEL, Wolfgang Kurt. Análise de crédito: Concessão e gerência de empréstimos. 

São Paulo, Editora Atlas, 1994. 

 

SILVA, José Pereira da. Análise Financeira das Empresas. São Paulo: Editora Atlas S/A, 4ª 

Edição, 1988. 

 

UNIDADE, Função Crédito. Apostila Crédito e Risco. Brasília: Editora BB, 1ª Edição, 

2008. 

 

WALTER, Milton Augusto.; BRAGA Hugo Rocha. Demonstrações Financeiras – Um 

Enfoque Gerencial. São Paulo: Editora Saraiva S/A, 2ª Edição, Volume I e II,  1980. 

 

INFOCRÉDITOS – Informação de créditos. Disponível em: 

<http://www.infocreditos.blogspot.com>. Acesso em 15 mar. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

ANEXO 01 

 

Curitiba (PR), 14 de maio de 2009. 

 

 

 

 

 

CONFIRMAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

Confirmamos o estágio realizado pelo funcionário Marcio Rogério Saraiva, na 

Divisão de Análise de Crédito, durante o período de 17 de fevereiro de 2009 e realização de 

questionário junto aos analistas de créditos em 14 de maio de 2009, além da manutenção de 

contato com esta Divisão de Análise de Crédito, em situações de dúvidas, de maiores 

detalhes de procedimentos ou situações específicas que envolvem o processo de análise, e 

conseqüentemente questões relacionadas a confecção do trabalho final de pós-graduação 

durante todo o período de elaboração do referido trabalho. 

 

Sem mais, na esperança de lhes termos sido úteis, firmamo-nos mui 

 

 

 

      Atenciosamente, 

 

    _______________________________ 
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ANEXO 02  

 

1) Você considera que existem aspectos da análise técnica realizada pela divisão de 

crédito que podem sem aprimorados? 

 

(    )  Sim  (   ) Não 

 

2) O relatório de fluxo de caixa é importante para a análise técnica do limite de crédito 

do cliente? 

 

(    )  Sim  (   ) Não 

 

 

3) O relatório de Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (DOAR) deveria 

ser utilizado na análise técnica do processo de concessão de crédito? 

 

(    )  Sim  (   ) Não 

 

 

4) Poderiam ser utilizados relatórios simplificados/massificados, para facilitar a análise 

de clientes possuidores de menor faturamento? 

 

(    )  Sim  (   ) Não 

 

 

5) O processo de análise de limite reflete as reais necessidades de créditos das 

empresas atendidas no Banco do Brasil S.A.? 

 

(    )  Sim  (   ) Não 
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ANEXO 03  

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

  

 

Instituição Bancária  

Agência 

Cidade 

                                                                    

Sr. Gerente, 

 

 

 Autorizo(amos) a instituição bancária, por seus prepostos, consultar, a 

qualquer tempo, as informações constantes do Demonstrativo de Débitos Consolidados da 

SRF, PGFN e INSS, bem como do Extrato de Conta Corrente REFIS, registradas em meu 

(nosso) nome, disponível na Internet, endereço http://www.receita.fazenda.gov.br. 

 

Para tanto, informo(amos) o numero da minha(nossa) Conta Corrente REFIS: 

__________________.                                

                                                                    

Cidade,  

 

 

 

Nome/Razão Social 

CNPJ No 

 

Assinatura do Cliente ou Representante Legal 
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ANEXO 04 

 

AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

  

 

Instituição bancária  

Agência  

Cidade 

 

 

Sr. Gerente, 

 

 

 Autorizo(amos) essa instituição bancária e suas Subsidiárias, por seus 

prepostos, consultar, a qualquer tempo, as informações consolidadas sobre o montante dos 

débitos e coobrigações, prestadas pelas Instituições Financeiras,  registradas  em  

meu(nosso) nome junto ao Sistema da Central de Risco de  Crédito  desta instituição. 

 

 

 

Cidade,  

Nome/Razão Social 

CNPJ No 

 

 

Assinatura do Cliente ou Representante Legal 
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ANEXO 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

À INSTÂNCIA ANALISADORA: DATA DO ENVIO: VENCIMENTO DO LC 

   
 

NOME DO GRUPO/EMPRESA: CÓDIGO/NOME DO GRUPO 

  

 

AGÊNCIA REMETENTE / CENTRALIZADORA: TELEFONES 

AGÊNCIA:  
   

 

GERENTE GERAL DA AGÊNCIA: SUPERINTENDÊNCIA: 

  

GERENTE DE RELACIONAMENTO TELEFONES 

CELULAR: DIRETO: 

SE NECESSÁRIO, AUTORIZAMOS CONTATO DIRETO COM O CONTADOR/EMPRESA: 

NOME DO CONTADOR: TELEFONE: 

  

 

 

 
 

 

 

Nº M C I E M P R E S A CONTA REFIS/PAES 

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 

Solicitação de Estudo de Limite de Crédito para Empresas/Cooperativas 

Identificação da(s) Empresa(s) 

Valores Solicitados 



 82

 

 

Nº LIMITE DE CRÉDITO (R$) TETO DE EXPORTAÇÃO (US$) TETO DE IMPORTAÇÃO (US$) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

NÚMERO DA EMPRESA
DOCUMENTAÇÃO / INFORMAÇÃO 

1 2 3 4 5 

Proposta de Portfólio (a)      

Relatório de Visitas       

Balanços Patrimoniais/DRE       

Balancete/DRE       

Informações Adicionais       

Autorização para consulta ao SCR       

Fichas cadastrais atualizadas no sistema      

Dossiê – limite (se reanálise/revisão)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Observações sobre documentos não encaminhados 

3 – Parecer do Comitê de Crédito da agência: 

3.1 – Histórico da empresa no mercado 

1 – Documentos/dados documentos (assinalar com “”) 

3.3 – Área de Atuação: 

3.4 – Investimentos: 

3.2 – Aplicação dos Produtos 
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3.8 – Limite de Crédito e Portfólio - Justificativas 

3.5 – Produtos 

3.6 – Políticas de Qualidade: 

3.7 – A realidade atual da Empresa 
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ANEXO 06 

 

 

 

 

 

EMPRESA/ENTIDADE DATA 

  

E-MAIL  ENDEREÇO NA INTERNET 

  

 

 

 

 

 

1) – ATIVIDADE ATUAL 

DESCRIÇÃO 

 

HOUVE MUDANÇA NA ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA? 

 SIM  NÃO  
QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 

  

 

2) – ESQUEMA DE ADMINISTRAÇÃO ATUAL 

 PROFISSIONAL    FAMILIAR  MIST

O 

 

3) – PERSPECTIVA DE SUCESSÃO 

 PROFISSIONAL    FAMILIAR  MISTO    NENHUMA 

 

4) – RESPONSÁVEIS PELA TOMADA DE DECISÕES NA EMPRESA: 

N o m e C a r g o 

    

    

    

    
 

ALÇADA DECISÓRIA: 

   CENTRALIZADA / INDIVIDUAL  CENTRALIZADA / COLEGIADA    DESCENTRALIZADA/INDIVIDUAL    DESCENTRALIZADA / COLEGIADA 

 

5) – QUANTO AOS ATIVOS FÍSICOS EXISTENTES NA EMPRESA (FÁBRICA, MÁQUINAS E ESTOQUES), SÃO, NA SUA MAIORIA 

 MODERNOS    ATUALIZADOS    DESATUALIZADOS    PRÓXIMOS DA OBSOLESCÊNCIA    OS ATIVOS FÍSICOS NÃO SÃO IMPORTANTES 

PARA A ATIVIDADE DA EMPRESA 

 

H i s t ó r i c o

R e l a t ó r i o d e V i s i t a s
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6) – NÍVEL TECNOLÓGICO DA EMPRESA (EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E SISTEMAS GERENCIAIS) É: 

   DEFASADO    EQUIVALENTE  AVANÇADO     SEM INFORMATIZAÇÃO  

 

7) – INVESTIMENTOS – INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVISTOS PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES 

DESCRIÇÃO 

 

 

8) – INFORME O MERCADO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA: 

MERCADO INTERNO: % MERCADO EXTERNO: %  

   CIDADE  REGIONAL    NACIONAL 

      

      

      

      

      

PRINCIPAIS CONCORRENTES – NOME PARTICIPAÇÃO NO MERCADO % 

   

   

   

   

 PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NO MERCADO (SUA PARTICIPAÇÃO) � �  

 

 

9) – PRINCIPAIS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS E SUA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 

PRODUTOS / MERCADORIAS / SERVIÇOS % FATURAMENTO CAPACIDADE INSTALADA % UTILIZAÇÃO 

     

     

     

     

 

 

10) – RELACIONAR OS MAIORES CLIENTES: 

N O M E    D O    C L I E N T E C N P J %   F A T U R A M E N T O 

   

   

   

   

   

 

11) – RELACIONAR OS MAIORES FORNECEDORES: 

N O M E    D O    F O R N E C E D O R C N P J %   C O M P R A S 
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12) – COM RELAÇÃO A SEUS EMPRÉSTIMOS, A EMPRESA: 

 AINDA NÃO TOMOU EMPRÉSTIMOS   COSTUMA ACEITAR AS TAXAS OFERECIDAS PELO BANCO  NEGOCIA TAXAS, COTANDO INCLUSIVE EM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 

13) – EM RELAÇÃO À ATUAL LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, A EMPRESA: 

 NÃO AFETA O MEIO AMBIENTE  AFETA O MEIO AMBIENTE E NÃO EXISTE EFETIVO 

PROGRAMA DE CONTROLE 
 

AFETA O MEIO AMBIENTE E EXISTE EFETIVO PROGRAMA DE 

CONTROLE 

 

14) – ANÁLISE DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO: RELATAR OS DIFERENCIAIS OBSERVADOS NA EMPRESA (EM RELAÇÃO À 

CONCORRÊNCIA, PRODUTOS, ESTRUTURA DE CUSTOS E OUTROS): 

 

� Ambiente Interno: 

PONTOS FORTES: 

  

  

PONTOS FRACOS: 

  

  

 

� Ambiente Externo: 

OPORTUNIDADES: 

  

  

AMEAÇAS: 

  

  

 

15) – OUTROS ASPECTOS RELEVANTES NA OPINIÃO DO VISITADOR: 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

O u t r a s I n f o r m a ç õ e s
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ANEXO 07 

 

 

 

EMPRESA: MCI: DATA: 

   

LIMITE TOTAL SUGERIDO: RISCO SUGERIDO: GERENTE DE RELACIONAMENTO: TELEFONE: 

    

 

P O R T F Ó L I O  S O L I C I T A D O   

 SUBLIMITES GARANTIAS MÍNIMAS 

COMERCIALIZAÇÃO R$   

 Antecipação de Recebíveis R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Lastreadas por Recebíveis R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Recebíveis de Créditos a Performar R$   

 Até R$   

 Estocagem R$   

 Até R$   

 CPR R$   

 Até R$   

CAPITAL DE GIRO R$   

 Especiais R$   

 Até R$   

 Crédito Rotativo R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Demais Operações R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

P or t f ó l i o  de  O p e r aç õ es  
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NEGÓCIOS INTERNACIONAIS R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

LONGO PRAZO R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 Até R$   

 

 

 

 

 

 

 


