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RESUMO 

 

As micro e pequenas empresas representam importantes agentes na economia dos países, 

sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento. No entanto, historicamente este segmento 

apresenta dificuldades para financiar suas atividades, em particular nas fases iniciais de seu 

ciclo de vida. Países da Europa, América do Norte, América Central e, mais recentemente na 

América do Sul, desenvolveram esquemas de garantia de crédito de caráter público e/ou 

privado, como política de apoio ao segmento de micro e pequenas empresas e como uma 

forma de reduzir as barreiras de acesso a financiamento desses empreendimentos. Esta 

dissertação tem o objetivo de identificar e analisar quais os fatores críticos de sucesso e como 

eles influenciam o desempenho e a sustentabilidade do modelo mutualista de garantia de 

crédito para pequenos negócios no Brasil, baseado nas Sociedades de Garantia de Crédito. O 

estudo dos sistemas de garantia de crédito internacionais, em particular os modelos de 

Portugal, Espanha e Chile, somados às teorias sobre modelos de gestão, fundamentaram a 

base teórica da pesquisa. A metodologia utilizou a abordagem de estudo de caso múltiplo, 

onde quatro Sociedades de Garantia de Crédito em atividade no Brasil foram as unidades de 

análise. Os resultados apresentam um conjunto de fatores críticos de sucesso, entre eles se 

destacam: o apoio político institucional, a formação de sólidas alianças comerciais com 

instituições financeiras, a necessidade de um marco regulatório para as instituições de garantia 

solidária e o aprimoramento dos modelos e práticas de gestão dessas instituições.  Este 

trabalho contribui do ponto de vista teórico para ampliar a produção científica e o debate 

acadêmico sobre os mecanismos de facilitação do acesso a crédito e serviços financeiros para 

micro e pequenas empresas, bem como as estratégias e modelos de gestão utilizados por 

instituições mutualistas de garantia de crédito. Do ponto de vista prático, oferece subsídios 

para a melhoria da gestão e implementação de políticas de apoio que elevem o desempenho 

organizacional das Sociedades Garantidoras de Crédito no Brasil. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Pequenos Negócios, Garantia de Crédito, Modelo de 

Gestão. 
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ABSTRACT 

 

Micro and small enterprises are important agents in the economy of the countries, whether 

developed or developing nations. However, companies in this sector present historical 

funding difficulties, particularly in the early stages of their life cycle. European, North 

America, Central America and, more recently, South American designed credit guarantee 

schemes, whether private or public, both as a policy of support to the segment of micro and 

small enterprises and as a way to reduce the barriers those companies have to access 

financing. This paper aims to identify and analyze which are the critical success factors and 

how they influence the performance and sustainability of the mutual credit guarantee model 

for small business in Brazil. The study of international credit guarantee systems, particularly 

those models of Portugal, Spain and Chile, and the management models theories are the 

theoretical basis of the research. The methodology used was the multiple case study approach, 

in which four Credit Guarantee Institutions operating in Brazil were analysed. The results 

present a set of critical success factors: the institutional political support, the formation of 

strong business alliances with financial institutions, the need for a regulatory framework and 

the improvement of models and practices of guarantee institutions management. From a 

theoretical point of view this work contributes to increasing the scientific production and 

academic debate on the mechanisms for facilitating access to credit and financial services for 

micro and small businesses as well as the strategies and management models used by mutual 

credit guarantee institutions. From a practical point of view, it provides grants to management 

improvements and also to implement policies support that increase organizational 

performance of brazilian mutual credit guarantee institutions.  

 

Key words: Entrepreneurship, Small Business, Credit Guarantee, Management Model. 
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 INTRODUÇÃO:  

 

1.1 Contextualização do tema 

 

O empreendedorismo tem exercido um papel importante na economia dos países. De 

acordo com a Pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor - GEM
1
, 30,2% dos indivíduos 

adultos da população eram empreendedores iniciais ou estabelecidos no ano de 2012 no 

Brasil. Esta estimativa nos remete a 36 milhões de brasileiros. Isto significa que mais de 30% 

da população brasileira, entre 18 e 64 anos, estão envolvidos com empreendedorismo, 

demonstrando a importância econômica e social do tema e a necessidade de ações 

governamentais ou não governamentais para sua consolidação. (GEM, 2013) 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE, no 

Brasil, em 2015, os pequenos negócios representavam 98,2% das empresas privadas formais, 

empregavam 17 milhões de pessoas [52,1% do total de empregados com carteira assinada] e 

pagavam R$ 24,4 bilhões [41,4% da massa de salários paga pelas empresas] (SEBRAE, 

2015).  

De acordo com dados da Receita Federal do Brasil, considerando as empresas 

optantes pelo Simples Nacional
2
, em 2015, totalizaram-se 10,6 milhões de empreendimentos 

no país, sendo 5,7 milhões de microempreendedores individuais.  

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 

tanto entre os países que possuem sua economia em estágio desenvolvido, quanto entre 

aqueles a caminho de seu desenvolvimento econômico, prevalecem, em sua malha 

empresarial, em termos quantitativos, dentre as firmas constituídas, empresas de micro e 

pequeno porte. (OCDE
3
, 2006; apud ZICA, 2007) 

É indubitável a importância dos pequenos negócios para a economia dos países e 

para o desenvolvimento econômico regional. No Brasil, muitas conquistas recentes foram 

realizadas para a melhoria do ambiente de negócios para micro e pequenas empresas, mas 

alguns obstáculos ainda necessitam ser superados, em especial no tocante ao acesso a recursos 

para financiamento em condições mais favoráveis. 

                                                 
1 Global Entrepreneurship Monitor é uma pesquisa mundial anual conduzida por um consórcio de universidades que tem por objetivo medir 
o nível de atividade empreendedora dos países participantes. 
2 Sistema Simplificado de Tributação de Impostos 
3 Anais da Conferência Internacional OCDE. Financiamento para pequenas e médias empresas. Brasília: 2006. 
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A oferta de crédito no país aumentou significativamente na última década, atingindo 

o maior patamar da história em relação ao PIB. Esse crescimento foi impulsado 

principalmente pelo aumento do consumo das famílias e pela oferta de crédito no mercado 

imobiliário. Dados do Banco Central do Brasil demonstram que a relação crédito/PIB atingiu 

o patamar de 54,61% em junho de 2015, indicando uma ligeira queda [0,04 pontos 

percentuais] em relação ao ano de 2014, refletindo o cenário de baixo crescimento econômico 

do país enfrentado desde o final do ano de 2013. Mesmo com as taxas de crescimento da 

relação crédito/PIB, desde 2004, o Brasil ainda apresenta uma relação muito inferior 

comparado a outros países do mundo. (BACEN, 2015a)  

 
Figura 01: Evolução Crédito / PIB – Brasil.  

Elaboração própria, com dados do BACEN, 2015. (* até Junho 2015) 

  

 

 
Figura 02: Crédito interno para o setor privado (% do PIB) no ano 2014 – países 

selecionados.  

Elaboração própria, com dados de 2014 do World Bank.  
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Apesar do crescimento do número de empreendedores e da melhoria do perfil do 

empreendedor brasileiro nos últimos anos, bem como a melhoria da oferta de crédito no país, 

algumas barreiras ainda persistem e impedem o desenvolvimento dos pequenos negócios por 

meio da adoção de inovações e do incremento da produtividade, inibindo o alcance das 

empresas e do país de patamares mais elevados em termos de competitividade. Uma dessas 

barreiras ainda é o acesso ao crédito em condições mais favoráveis.  

Pesquisa do SEBRAE sobre o financiamento dos pequenos negócios no Brasil 

mostra a dificuldade do microempreendedor individual em obter recursos junto aos bancos 

[63% dos entrevistados nunca tomaram empréstimos em bancos] e ainda sinaliza que as 

principais razões dos bancos para negar um empréstimo para os pequenos negócios são: (i) 

saldo médio da conta insuficiente; (ii) insuficiência de garantias reais (SEBRAE, 2014a). 

Segundo Santos (2006), dois fatores são apontados como causas para que os 

pequenos negócios não consigam obter recursos financeiros a taxas mais competitivas e com 

melhores prazos de pagamento: a assimetria de informação e a ausência de garantias. Isso 

ocasiona um fenômeno de distanciamento entre os pequenos negócios e o sistema financeiro 

proporcionalmente contrário ao tamanho do empreendimento, resultando em maiores custos 

financeiros e menor facilidade de acesso para quem possui menor porte.  

Como solução para este problema, surgiu na Europa, em regiões com forte 

característica de associativismo empresarial, o modelo das Sociedades de Garantia Mutualista 

- SGM, como alternativa para facilitar o acesso a crédito de pequenos negócios, por meio da 

oferta de garantia complementar nas operações de financiamento e garantia comercial em 

atividades mercantis. As SGM estão presentes em países da Europa há mais de 50 anos. A 

literatura sobre o tema não é específica quanto a uma data, mas segundo Llórens
4
 (1997), 

apud Pombo e Herrero (2003), há registros de que as primeiras instituições com essa 

característica surgiram na França no início do século XX.  

Ao longo do tempo, diversos países na Europa criaram políticas para facilitar o 

acesso a crédito de empresas de pequeno porte. Como consequência dessas políticas, foram 

criados e desenvolvidos sistemas de garantia de crédito, tanto de caráter privado como 

público. Atualmente os sistemas de garantia mais desenvolvidos são os da Alemanha, 

Espanha, Portugal, Itália, Estados Unidos e Japão. (POMBO e HERRERO, 2003) 

                                                 
4 Llorens, J.L., (1987), 'Loan guarantee systems for SMEs in Europe', in Llisterri, J. and 1. Levitsky (ed.) (1997). 
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Estudo realizado por Pombo, Molina e Ramirez (2008) apresenta um panorama de 

evolução e classificação dos Sistemas de Garantia Latino Americanos. O estudo registra a 

presença de sistemas de garantia em doze países da América Central e dez países da América 

do Sul, incluindo o Brasil. Os autores chegam a duas conclusões: (i) os sistemas de garantia 

são heterogêneos em diversos dos países pesquisados; (ii) os modelos existentes classificam-

se basicamente em dois tipos: um centrado em organizações de âmbito privado, incluindo a 

participação dos beneficiários da garantia, como as Sociedades de Garantia Mutualista e o 

outro pautado em organizações de caráter público, como, por exemplo, o programa de 

garantia da Small Business Administration - SBA
5
 dos Estados Unidos da América. Destaca-se 

que em vários países os dois modelos coexistem. 

No Brasil, a primeira instituição do gênero surgiu através de um Convênio de 

Cooperação entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, SEBRAE e a 

Prefeitura de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A Garantiserra nasce oficialmente em 

2003 com atuação nos municípios da região da Serra Gaúcha.  Desde então, o SEBRAE tem 

impulsionado a criação de Sociedades Garantidoras de Crédito - SGC no país, como 

mecanismo alternativo de garantia de crédito para os pequenos negócios. No primeiro 

semestre de 2015, onze instituições desse gênero estavam em operação no país, atendendo a 

2.794 empresas de pequeno porte, totalizando um volume de operações de crédito de R$ 

108.6 milhões, lastreados por um volume de garantias de R$ 73.6 milhões. Outras quinze 

iniciativas estão em fase de projeto.  (SEBRAE, 2015) 

Os estudos e a produção científica sobre Sociedades de Garantia de Crédito estão 

presentes em maior número na literatura internacional, sobretudo em iniciativas promovidas 

por instituições multilaterais
6
 dedicadas ao estudo dos fenômenos socioeconômicos que 

impactam o desenvolvimento de negócios e consequentemente a economia dos países.  

Dada a importância dos pequenos negócios para o crescimento e desenvolvimento 

econômico dos países, as dificuldades que esses empreendimentos enfrentam para obter 

recursos financeiros em condições mais favoráveis e a experiência de outros países onde o 

modelo das Sociedades Garantidoras de Crédito funciona como uma solução para os 

problemas de acesso a recursos financeiros para os pequenos negócios, o problema de 

pesquisa de que trata este trabalho é como melhorar o desempenho e garantir a 

sustentabilidade das Sociedades Garantidoras de Crédito no Brasil. 

                                                 
5 Agência do governo americano responsável por desenvolver, implantar e gerenciar programas de apoio a pequenas empresas. 
6 Destaque-se o Banco Mundial, a OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e o BID – Banco Interamericano 

de Desenvolvimento. 
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1.2 Questão de pesquisa 

 

Dado o contexto e o problema apresentado, a questão de pesquisa que norteará este 

trabalho é: Quais os fatores críticos de sucesso que uma Sociedade de Garantia de Crédito 

deve desenvolver ou alavancar para ter um desempenho superior?  

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Identificar e analisar quais os fatores críticos de sucesso e como eles influenciam o 

desempenho e a sustentabilidade do modelo mutualista de garantia de crédito para pequenos 

negócios no Brasil, baseado nas Sociedades de Garantia de Crédito. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para atender ao objetivo geral proposto, faz-se necessário o cumprimento de alguns 

objetivos específicos apresentados a seguir: 

a) Identificar quais os fatores críticos de sucesso das Sociedades Garantidoras de 

Crédito para os pequenos negócios em países Ibero-Americanos, em particular 

Portugal, Espanha e Chile; 

b) Descrever o setor de garantia de crédito no Brasil; 

c) Identificar como os fatores do ambiente externo [contexto em que atuam] e do 

ambiente interno [modelos e práticas de gestão] contribuem, positiva ou 

negativamente, para o desempenho organizacional e a sustentabilidade do modelo 

no Brasil. 

 

 

1.4. Justificativa e relevância do tema 
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Há mais de uma década, existem, no Brasil, os fundos de aval para pequenos 

negócios, sendo o pioneiro o Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa – FAMPE, 

administrado pelo SEBRAE. Recentemente tem sido impulsionado o modelo mutualista das 

Sociedades de Garantia de Crédito - SGC, instituições que têm como principal função a oferta 

de garantias complementares para avalizar operações de crédito de seus associados perante as 

instituições financeiras conveniadas. (ABREU e ROSSATO, 2013) 

Zica (2007), em sua pesquisa de mestrado, constatou que, naquela época, os fundos 

de aval vinham apresentando decréscimo em suas operações, concluindo que os mesmos 

possuem certas dificuldades de atendimento dentro do segmento das micro e pequenas 

empresas, o que reflete a insuficiência desses fundos na cobertura da demanda por garantias 

dos pequenos negócios.  

Após 2008, em resposta aos efeitos da crise econômica mundial, foram criados novos 

fundos de aval, com destaque para o Fundo Garantidor de Investimento - FGI, administrado 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, e o Fundo 

Garantidor de Operações - FGO, administrado pelo Banco do Brasil. A criação desses fundos 

se mostrou eficaz em termos de política econômica, contudo constata-se ainda que o modelo 

dos Fundos de Aval é insuficiente para cobrir a demanda por garantia de crédito em função da 

diversidade e pluralidade de pequenos negócios existentes no país. (ABREU e ROSSATO, 

2013) 

O modelo mutualista de garantia de crédito tem por objetivo minimizar os efeitos da 

assimetria de informação e permitir uma maior aproximação dos pequenos negócios ao 

Sistema Financeiro Nacional, garantindo o acesso a crédito em condições mais favoráveis, 

com benefícios indiretos no fortalecimento das economias locais. O modelo das Sociedades 

de Garantia de Crédito – SGC implantado no Brasil desde 2003 se espelha no modelo das 

Sociedades de Garantia Recíprocas, ou Mutualistas, existentes em alguns países da Europa. 

Ele se diferencia dos fundos de aval em função da proximidade e do conhecimento da SGC 

sobre o negócio do tomador do empréstimo, além de que há uma fiscalização indireta dos 

associados quanto ao compromisso de pagamento, reduzindo os índices de inadimplência, 

também chamado na literatura de risco moral. 

No Brasil, o tema garantia de crédito mutualista para pequenos negócios começou a 

despertar o interesse da academia no final dos anos 90 e início dos anos 2000, inserindo-se 

como tema secundário em estudos sobre arranjos produtivos e formação de redes empresarias. 
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Destacam-se os estudos do Professor Nelson Casarotto Filho
7
 da Universidade Federal de 

Santa Catarina, os artigos sobre risco de crédito e garantias, publicados pelo Dr. Carlos 

Alberto dos Santos
8
, Diretor Técnico do SEBRAE à época e também diversos estudos 

técnicos de Analistas do SEBRAE sobre a experiência de criação da Garantiserra em Caxias 

do Sul/RS.  

Quatro dissertações de mestrado foram desenvolvidas sobre o tema: a primeira por 

Mello (2002), na Universidade Federal de Santa Catarina; a segunda por Baumgartner (2004), 

também da Universidade Federal de Santa Catarina; a terceira por Zica (2007), no Centro de 

Gestão Empreendedora da FEAD em Minas Gerais. Todos esses três trabalhos abordaram as 

condições e alternativas para a criação de um modelo de Sistema de Garantia de Crédito 

Mutualista no Brasil, com base nas experiências internacionais e também a partir da única 

iniciativa existente no país à época, a Garantiserra. O quarto trabalho é de Usuy (2009). Nessa 

dissertação, o  autor analisa o caso de uma Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí – 

VIACREDI, que atua exercendo também o papel de Garantidora de Crédito.  

A partir de 2008, o SEBRAE intensificou a sua estratégia de apoiar o 

desenvolvimento de um Sistema de Garantia de Crédito Mutualista no Brasil, por meio do 

lançamento de uma Chamada Pública de Apoio a Projetos para constituição deste tipo de 

empreendimento. Como resultado desta iniciativa, chegou-se ao final de 2014 com onze SGC 

em operação e outras quinze iniciativas de projeto em andamento.  

Entretanto, o desempenho da maioria das instituições criadas está muito abaixo da 

expectativa, não somente do SEBRAE, principal instituição interessada de âmbito nacional, 

como também dos atores e parceiros locais, incluindo as associações empresariais, prefeituras, 

agência de fomento estaduais e instituições financeiras.  

O presente trabalho de pesquisa justifica-se, portanto, em função dos seguintes 

aspectos: 

a) Devido à importância dos pequenos negócios para a economia do país e à 

necessidade de criar melhores condições para o desenvolvimento desses 

empreendimentos e o fortalecimento da economia local; 

                                                 
7  CASAROTTO FILHO, N.; PIRES, L. H. Redes de Pequenas e Médias empresas e desenvolvimento local: estratégias para a 

competitividade global com base na experiência italiana. São Paulo: Atlas, 2001. 

   CASAROTTO FILHO, N.; MINUZZI, J.; DOS SANTOS, P. DA C. F. Garantia colectiva de credito a traves de cooperativas de credito 
urbanas: una experiencia en el sur del Brasil. Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, v. 1, n. 1, p. 64–76, 2009. 

   FILHO, N. C.; NETO, J. A. Cooperação entre Pequenas Empresas, Garantia Mutualista e Desenvolvimento Regional: reflexões sobre 

sistemas de garantia de crédito. Revista Eletrônica de Administração, v. 13, n. 3, p. 634–653, 2013. 
 
8 SANTOS, C. A. Risco de Crédito e Garantias: A proposta de um sistema nacional de garantias. Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 

Pequena Empresa - SEBRAE, 2006. 



- 19 - 

b) Pela necessidade de ampliação dos mecanismos de garantia de crédito mutualistas 

em termos numéricos e diferenciação em termos de atendimento, visando a 

reduzir a assimetria de informação e criar maior aproximação junto aos ofertantes 

de crédito no sistema financeiro nacional, com consequente redução de custos das 

operações e mais acesso aos recursos;  

c) Pelo potencial de contribuição do modelo para as políticas de desenvolvimento 

econômico regional, em particular àquelas em que os pequenos negócios se 

enquadram como elemento central; 

d) Pelo crescente interesse de diversos atores na implantação do modelo de garantia 

de crédito mutualista em regiões e estados brasileiros; 

e) Pelo interesse do SEBRAE em estimular o desenvolvimento deste modelo de 

garantia de crédito no país;  

f) Pela necessidade de melhoria da gestão e do desempenho organizacional dessas 

instituições mutualistas, de forma a ganhar escala e importância operacional 

esperada pelos seus stakeholders
9
. 

g) Pelo reduzido número de pesquisas científicas no Brasil sobre o tema, abrindo 

uma oportunidade para ampliar a discussão no âmbito acadêmico e aprofundar os 

estudos sobre este fenômeno relativamente recente no país. 

Espera-se, com os resultados deste trabalho, contribuir para que: (i) Os stakeholders  

das Sociedades de Garantia de Crédito no Brasil, ou seja, as partes interessadas na expansão e 

desenvolvimento deste modelo mutualista de garantia de crédito, tenham elementos para 

subsidiar políticas, planos e projetos para um melhor apoio institucional e financeiro, criando 

condições que permitam a sustentabilidade dessas instituições; (ii) as próprias Sociedades de 

Garantia de Crédito tenham elementos e subsídios para rever suas estratégias de forma a obter 

melhores níveis de desempenho a partir da identificação dos fatores condicionantes de sua 

expansão e desenvolvimento; (iii) os pequenos negócios já associados e os potenciais 

associados dessas instituições possam se beneficiar com melhores produtos e serviços por 

parte das SGC e também com a expansão da rede e do atendimento no país.  

 

1.5 O Método 

 

Esta pesquisa utilizou o método de estudo de caso múltiplo como abordagem 

metodológica, caracterizando-a como uma pesquisa qualitativa e exploratória. Explicações 

detalhadas sobre a metodologia, incluindo a caracterização da pesquisa, suas fases, as 

                                                 
9 Entendido como todas as partes interessadas (clientes, fornecedores, empregados, governo, apoiadores) no desenvolvimento da 

organização. 
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unidades de análise selecionadas, o protocolo de estudo de caso e o modelo investigativo 

utilizado estão no capítulo 03 - Metodologia. 

 

1.6 Delimitação do estudo 

 

Dada a complexidade e abrangência do tema, faz-se necessário delimitar o estudo 

conforme descrito a seguir: 

a) Referências internacionais: é grande a quantidade de países com esquemas de 

garantia de crédito em operação, por isso optou-se por utilizar os modelos 

vigentes em Portugal, Espanha e Chile como referências, devido à similaridade 

com o modelo brasileiro e ainda por serem Sistemas de Garantia de Crédito bem 

consolidados. 

b) Número de casos: das 11 Sociedades Garantidoras de Crédito em operação no 

Brasil à época deste estudo, foram selecionadas 04 pelo critério de desempenho e 

tempo de existência. As SGC selecionadas representavam mais da metade do 

número de associados da Rede no Brasil; 

c) Perfil das fontes de entrevista: em função dos objetivos propostos, optou-se por 

entrevistar pessoas que ocupavam cargos-chave em cada SGC selecionada como 

unidade de análise, priorizando membros do Conselho de Administração, 

Diretoria e Corpo Técnico. 

d) Período de realização: as visitas de campo deveriam ser realizadas em um período 

não superior a dois meses entre a primeira e a última visita. 

e) Método: por utilizar o método de estudo de caso, as análises são de caráter 

qualitativo, não cabendo utilização de técnicas e inferências estatísticas. 

 

1.7 Organização dos capítulos 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, incluindo como primeiro capítulo 

esta introdução em que são apresentados a contextualização do tema, o problema de pesquisa, 

o objetivo geral e os específicos, a justificativa e a relevância do tema, informações sucintas 

sobre o método e a delimitação do estudo, bem como a forma de organização do trabalho. 

O segundo capítulo é dedicado à revisão de literatura e se subdivide em seções nas 

quais são abordados os temas sobre empreendedorismo e desenvolvimento econômico, 

restrições ao financiamento para os pequenos negócios, sistemas de garantia de crédito, o 

setor de garantia no Brasil e modelos de gestão. Do ponto de vista teórico, buscou-se abordar 
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os temas sob a ótica dos autores mais relevantes e também dos autores mais recentes, 

agregando ainda dados e informações de pesquisas, relatórios e boletins de organizações 

nacionais e internacionais cuja atuação está vinculada aos temas. 

No terceiro capítulo, o leitor encontrará a metodologia adotada na condução da 

pesquisa, com informações detalhadas sobre a opção pelo método do estudo de caso, as 

estratégias e técnicas utilizadas para coleta, tratamento e análise dos dados, bem como as 

etapas do trabalho. 

No quarto capítulo, é apresentado o estudo de caso com o resultado das quatro 

unidades de análise investigadas, estruturado de acordo com o protocolo de estudo de caso 

apresentado no apêndice desta obra. Além da apresentação do estudo de cada unidade de 

análise, o capítulo contará também com uma análise intercasos, buscando evidenciar padrões 

e resultados que permitem inferir sobre as proposições teóricas e levar às conclusões do 

trabalho. 

Por fim, no quinto e último capítulo, são apresentadas as conclusões e as 

recomendações do estudo, a partir das análises feitas no capítulo quatro e ainda à luz das 

teorias explanadas na revisão de literatura. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico 

 

Nesta seção, é apresentada uma revisão da literatura sobre a relação entre o 

empreendedorismo e o desenvolvimento econômico, com o intuito de evidenciar a 

importância dos pequenos negócios para a economia dos países e, em consequência, a 

necessidade de políticas públicas adequadas que permitam reduzir as barreiras enfrentadas por 

empreendimentos deste porte, como, por exemplo, o acesso a crédito em condições mais 

favoráveis, assunto este que será abordado em mais detalhes posteriormente. 

Na literatura, não há consenso entre os autores sobre correlações, positivas ou 

negativas, entre o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. É importante destacar 

ainda que alguns autores discorrem sobre o conceito de crescimento econômico e outros 

abordam o conceito de desenvolvimento econômico. Embora pareçam sinônimos o conceito 

de desenvolvimento econômico é mais amplo, pois envolve também aspectos relacionados ao 

bem-estar social, à qualidade de vida da sociedade e à capacidade de um país gerar riqueza de 

forma sustentável. 

Os autores clássicos de economia percebem o crescimento econômico tão somente 

pela lógica do acúmulo de riqueza resultante da exploração dos meios de produção.  Adam 

Smith, em seu livro A Riqueza das Nações, publicado em 1776, comenta que a riqueza de 

uma nação constitui-se a partir do trabalho produtivo, com aumento dos investimentos em 

capitais produtivos, com a especialização da mão-de-obra e com a divisão do trabalho. O 

interesse coletivo é resultado das ações individuais privadas, e os indivíduos buscam atender 

ao seu interesse próprio. Ao fazerem isso de forma indireta, acabam por atender aos interesses 

da coletividade, o que os economistas costumam denominar de mão invisível do mercado 

[grifo meu] (VIEIRA e SANTOS, 2012). 

O desenvolvimento econômico, seguindo os modelos de desenvolvimento propostos 

nas obras dos economistas clássicos, seria alcançado com a elevação da produção interna, 

como resultado das substituições de importação e provocaria efeitos positivos na cadeia 

produtiva. Observa-se que esse efeito de encadeamento de consumo, produção e renda explica 

o crescimento das atividades e a formação de polos de crescimento industrial no Brasil 

durante o século XX (VIEIRA e SANTOS, 2012). 
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Na literatura sobre crescimento e desenvolvimento econômico, notadamente nos 

modelos neoclássicos, parece ser consenso entre diversos autores a dificuldade de inserir o 

empreendedorismo nas análises devido às suas limitações na formulação de modelos 

matemáticos e também em razão da inexistência de variáveis comuns ao mundo real do 

empresário, tais como qualidade do produto, a tecnologia e a capacidade empreendedora  

(SILVEIRA, 2010). 

Esta dificuldade evidencia o caráter complexo do tema, o qual não pode ficar restrito 

a simplificações matemáticas por ser, sobretudo, um fenômeno de caráter social. 

Naúde (2011) descreve como os estudiosos da economia pensam sobre o 

empreendedor: é aquele que toma decisões de julgamento sobre a coordenação de recursos 

escassos e que, na maioria das vezes, está relacionado ao comportamento inovador através da 

criação e do crescimento de uma empresa. O autor destaca que existem duas linhas de 

pensamentos entre a relação do empreendedorismo e o crescimento. A primeira tem uma 

visão mais reduzida de desenvolvimento ao igualar o empreendedorismo com o crescimento 

econômico, a produtividade ou o emprego. A outra possui uma visão ligada a atribuições de 

papéis ou funções, que incluiu a realocação de recursos, o risco, o ambiente para inovação e a 

concorrência.   

Mesmo em um contexto de incerteza quanto a definição do papel do empreendedor 

na dinâmica econômica, o empreendedorismo é um mecanismo importante para o 

desenvolvimento econômico através do emprego, das inovações e do bem-estar que ele 

proporciona (ACS, DESAI e HESSELS, 2008). 

Vieira e Santos (2012) criticam as políticas de desenvolvimento, pois, segundo os 

autores, embora objetivassem promover a atração de investimentos acompanhados de inserção 

tecnológica, para aumentar a produtividade do trabalho e, consequentemente, a 

competitividade regional, elas negligenciam fatores internos, culturais e sociais que 

contribuem para a riqueza empresarial, e, sobretudo, para a riqueza humana em um 

determinado território.  

As contribuições de Schumpeter destacam a figura do empreendedor na economia, 

apresentando-o como o promotor do desenvolvimento econômico, graças à sua função de 

inovador e à sua capacidade de realizar novas combinações com os recursos produtivos 

associados à noção da destruição criativa (VERGA e SILVA, 2015).  
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Para Shane e Venkataraman (2000), o empreendedorismo é definido como o estudo 

das fontes das oportunidades para criar algo novo [novos produtos ou serviços, novos 

mercados, novos processos de produção ou matérias-primas, novas formas de organizar as 

técnicas existentes] e o processo de descoberta, exploração e avaliação, por parte dos 

indivíduos que as descobrem, avaliando e explorando essas coisas novas, usando diversos 

meios para se atingir um fim. A definição de empreendedorismo elaborada por esses autores 

se destaca por ter um alto índice de aceitação e ser considerada uma das mais completas e 

atuais. Os autores destacam ainda a importância da compreensão dos dois elementos-chave 

quanto à definição do termo empreendedorismo: o estudo de fontes das oportunidades [o 

processo de descoberta, avaliação e exploração] e o conjunto dos indivíduos que as 

descobrem.  

O empreendedorismo é, portanto, visto como uma atividade executada por 

indivíduos específicos, envolvendo ações-chave [identificação de uma oportunidade - 

potencialmente valiosa no sentido prático e que possa produzir lucros sustentáveis], e 

atividades ligadas à exploração e ao desenvolvimento real de uma oportunidade (VERGA e 

SILVA, 2015). 

Druker (1985) argumenta que a inovação é um processo chave para a atividade 

empreendedora, e a promoção desses novos negócios traz um efeito retro alimentador na 

economia, ou seja, empreendedores inovam e essas inovações estimulam outros 

empreendedores a conduzir suas atividades e criar mais inovações.  

Segundo Nogami, Medeiros e Faia (2014), o empreendedor assume papel central no 

crescimento da economia de um país. É como um protagonista que tem papel fundamental na 

evolução da vida empresarial e na substituição das empresas estabelecidas por novas 

organizações, capazes de explorar novas oportunidades e inovações. Para esses autores, o 

fortalecimento econômico propicia mais oportunidade para a atividade empreendedora e para 

o desenvolvimento de inovação, tal como defendido também por Peter Drucker.  

Por outro lado, há uma corrente de autores que discordam da relação positiva direta 

entre crescimento econômico e atividade empreendedora. Esta corrente assume que a 

atividade empreendedora é impulsionada por economias frágeis em que as pessoas recorrem à 

abertura do próprio negócio como forma de obter renda, uma vez que não há emprego no 

mercado (MCMULLEN, 2011; ALVAREZ e BARNEY, 2014). 
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Se não houver investimento e incentivo no capital humano, no direito de propriedade 

e no capital financeiro, a atividade empreendedora não gera crescimento econômico, sendo 

uma ação emergencial para aquisição de renda, também chamada de auto emprego de 

subsistência (ACS, 2006; ALVAREZ e BARNEY, 2014). 

A pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor – GEM é realizada anualmente 

desde o ano 1999 e representa o principal indicador mundial para medir a atividade 

empreendedora dos países. A GEM proporciona informações primárias relevantes sobre o 

empreendedorismo, medidas harmonizadas sobre atitudes, atividades e características dos 

indivíduos que participam em várias fases do processo empreendedor. Um outro objetivo-

chave da pesquisa GEM é estabelecer a forma pela qual o empreendedorismo se relaciona 

com o crescimento econômico, e em uma perspectiva de longo prazo, com o desenvolvimento 

econômico (GEM, 2014). 

Nosso objetivo neste trabalho não é analisar os resultados da pesquisa GEM, mas sim 

apresentar elementos importantes utilizados e que servem de base conceitual, bem como 

destacar alguns pontos, em particular relacionados ao Brasil, ao longo dos anos em que o país 

teve participação na pesquisa.  

O GEM reconhece que um conjunto de condições ambientais afetam três importantes 

componentes do empreendedorismo: as atitudes, as atividades e as aspirações dos 

empreendedores. A combinação desses componentes produz uma nova atividade econômica, 

socialmente importante, porque vai gerar empregos e riqueza (GEM, 2014). 

O modelo conceitual do GEM reconhece que a atividade empreendedora é formada 

por um conjunto distinto de fatores, que incluem entre outros elementos a educação 

empreendedora e a disponibilidade de financiamento para empresas start-up. O esquema a 

seguir representa a inter-relação entre os elementos do processo empreendedor e os efeitos na 

economia.  
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Figura 03: Modelo do processo empreendedor e o crescimento econômico. 

Fonte: Tradução livre de Reynolds, Hay and Camp (1999), apud GEM 

Global Report 2013, p 44.  

 

O principal indicador do GEM é a Total Entrepreneurial Activity – TEA, a taxa que 

indica qual o nível da prática empreendedora nos países pesquisados. Alguns estudos na 

literatura buscam correlacionar a TEA com outros índices econômicos, tais como o produto 

interno bruto - PIB e o índice de desenvolvimento econômico - IDH. 

Visando minimizar os efeitos na análise da TEA de variáveis econômicas e das 

características de desenvolvimento de cada país, a partir de 2008 o GEM adotou a seguinte 

tipologia de classificação dos países: 

a) Innovation-driven: países ricos que possuem a economia desenvolvida, 

estabelecida e equilibrada, com investimento em pesquisa e desenvolvimento, 

inovação e alta tecnologia. 

b) Efficiency-driven: países que apresentam um alto crescimento no desenvolvimento 

econômico nos últimos anos, como fortalecimento do setor privado e a presença e 

incentivos públicos para o desenvolvimento da economia. Nesta categoria se 

enquadram os países emergentes.   

c) Factor-driven: países com baixos níveis de desenvolvimento econômico que 

possuem tipicamente um grande setor agrícola, que fornece subsistência para 

grande parte da população, que na sua maioria ainda vive no campo. 

 

“Esta divisão é pertinente, pois a economia regional de cada país proporciona 

características empreendedoras diferentes” (JULIEN
10

, 2010 apud NOGAMI, MEDEIROS e 

FAIA, 2014). 

Dois conceitos importantes da pesquisa GEM , que estão intrinsicamente 

relacionados ao desenvolvimento econômico, são o conceito de empreendedorismo por 

oportunidade e o conceito de empreendedorismo por necessidade.  O primeiro é consequência 

de um ambiente de negócios favorável e da existência de um ecossistema empreendedor no 

país, no qual exista estímulos ao empreendedorismo desde a formação escolar. Assim, quando 

em idade produtiva, os indivíduos terão condições favoráveis, em termos de orientação, 

acesso a mercados consumidores, acesso a capital [investimento anjo, capital de risco, etc]. 

Há também uma forte cultura de estímulo à inovação e ao aprendizado através do erro, ou 

                                                 
10 JULIEN, P. A. Empreendedorismo regional e economia do conhecimento. Saraiva, 2010. 
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seja, o fracasso não é encarado como uma falha ou incapacidade, mas sim como um processo 

de aprendizado para uma outra tentativa empreendedora.  

Por outro lado, o empreendedorismo por necessidade é observado com maior 

frequência nos países em desenvolvimento [efficiency-driven]. As pessoas são motivadas a 

empreender, porque o ambiente de negócios não traz oportunidades ou porque estão em 

condição de desemprego e empreendem como forma de subsistência. Em geral, o perfil do 

empreendedor é de baixo grau de escolaridade e não há no sistema educacional iniciativas e 

práticas que promovam o desenvolvimento de competências empreendedoras nos mais jovens.  

Nogami, Medeiros e Faia (2014) investigaram a evolução da atividade 

empreendedora no Brasil com base nos relatórios do GEM no período de 2000 a 2013. Nesse 

estudo, os autores reforçam que o empreendedorismo por oportunidade necessita de 

infraestrutura adequada com presença de investidores informais [angels
11

] e facilidade nos 

processos [legais, fiscais e burocráticos] da abertura do negócio.  Já o empreendedorismo 

motivado pela necessidade, de forma geral, exige menos recursos e um nível menor de 

sofisticação operacional e tecnológica. Muitas vezes, atua na informalidade.  

Alguns pontos importantes do estudo relativo às barreiras para a evolução da 

atividade empreendedora no Brasil foram recorrentes em vários anos da análise. De maneira 

geral, como fatores limitantes, os principais destaques foram as políticas governamentais, a 

falta de apoio financeiro e o baixo nível de educação e capacitação. Quanto ao governo, 

apesar do destaque positivo dado a políticas como a implantação do Simples Nacional e a 

criação da figura jurídica do Empreendedor Individual, há queixas quanto à complexa e 

excessiva carga tributária brasileira e a alta burocracia dos órgãos públicos.   

Sobre o apoio financeiro, os destaques negativos são para o alto custo do crédito e o 

despreparo do empreendedor frente às exigências bancárias. O último fator já aponta para a 

falta de capacitação para o empreendedorismo tanto no nível superior quanto no ensino 

fundamental e médio, destinados a capacitar pessoas para executarem trabalhos como 

empregados no setor privado.  

                                                 
11

 O Investimento-Anjo é o investimento efetuado por pessoas físicas com seu capital próprio em empresas nascentes com alto potencial de 

crescimento (as startups). O Investidor-Anjo tem como objetivo aplicar em negócios com alto potencial de retorno, que consequentemente 

terão um grande impacto positivo para a sociedade através da geração de oportunidades de trabalho e de renda. O termo "anjo" é utilizado 
pelo fato de não ser um investidor exclusivamente financeiro que fornece apenas o capital necessário para o negócio, mas por apoiar ao 

empreendedor, aplicando seus conhecimentos, experiência e rede de relacionamento para orientá-lo e aumentar suas chances de sucesso. 

Veja mais em: www.anjosdobrasil.net.  

http://www.anjosdobrasil.net/
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Silveira (2010) investigou a influência da renda per capita e os pilares da 

competitividade definidos pelo Global Competitive Index - GCI
12

 na promoção do 

empreendedorismo. Segundo o autor, nos 64 países estudados, que também constam na 

pesquisa GEM, os resultados foram contrários ao que a literatura vem apresentando, ou seja, 

não houve evidências de que a competitividade impacta o desenvolvimento do 

empreendedorismo nos países analisados, pelo contrário, nos países com renda per capita 

menor do que U$ 30.000,00 o estudo encontrou correlação negativa. Nos países com renda 

per capita maior do que U$ 30.000,00 a correlação foi positiva, porém insignificante segundo 

os autores.  

Uma explicação possível para os países de renda per capita menor que U$ 30.000,00 

encontrada pelo autor foi a existência de um empreendedorismo de baixa qualidade, 

caracterizado por pessoas que buscam empreender como alternativa ao desemprego ou pela 

falta de oportunidades no setor formal [empreendedorismo por necessidade].  

 Galindo e Méndez (2014), em um estudo empírico com 13 países [Bélgica, 

Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Suécia, 

Reino Unido e Espanha], analisaram as relações e efeitos entre inovação, empreendedorismo 

e crescimento econômico. Os resultados indicaram a existência de uma relação positiva entre 

crescimento econômico, inovação e empreendedorismo, com efeitos circulares entre essas 

variáveis. Maiores atividades empreendedoras e inovações levam a um aumento da atividade 

econômica, que, por sua vez, produz efeitos positivos no aumento de empreendedores e de 

inovações.  

Um outro resultado interessante do estudo, e aparentemente paradoxal, é que uma 

oferta restrita de recursos financeiros encoraja positiva e significativamente a atividade 

empreendedora nos países estudados. Entretanto, os autores chamam a atenção para este 

último achado, pois poderá surtir um efeito contrário, ou seja, se a política monetária 

estimular a poupança, mudanças na distribuição de renda poderiam ocorrer alterando a 

distribuição de renda dos mais pobres para os ricos e gerando uma tensão que teria efeitos 

negativos na atividade empreendedora, com efeitos adversos especialmente no segmento de 

micro e pequenas empresas. 

Ainda que alguns autores divirjam sobre os efeitos do empreendedorismo para o 

desenvolvimento econômico, a literatura apresentada indicou evidências de uma relação 

                                                 
12

 Global Competitiveness Index é um índice criado desde o ano 2004 pelo Fórum Econômico Mundial para medir a competitividade dos 

países com base em 12 pilares. 
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positiva, seja em países com economias mais desenvolvidas, seja em países em 

desenvolvimento.  

Observa-se a importância do empreendedorismo como um meio para o 

desenvolvimento econômico, visto que a criação de um novo empreendimento torna-se mais 

uma fonte impulsionadora da economia por meio da criação de postos de trabalho, com a 

geração de impostos, o aumento da competição entre as firmas que, por sua vez, impulsiona a 

geração de inovações. Tanto uma economia forte quanto uma frágil proporcionam um cenário 

empreendedor que se diferencia, contudo, em razão do tipo de empreendedorismo que 

emerge: por oportunidade, em função do ambiente de negócio mais propício, ou por 

necessidade, consequência da busca por fontes de renda e subsistência. 

Uma das barreiras para a atividade empreendedora, em particular nos países em 

desenvolvimento, é o acesso a recursos para financiar a criação de novos negócios e a 

atividade produtiva, seja no estágio inicial do empreendimento, quando geralmente a oferta e 

disponibilidade é mais escassa, seja em fases em que o empreendimento já está consolidado e 

há necessidade de recursos financeiros para expansão de suas atividades. As barreiras para o 

financiamento da atividade produtiva dos pequenos negócios é o assunto da próxima seção 

deste trabalho. 

 

2.2. As restrições ao crédito para os pequenos negócios. 

 

A restrição ao crédito não é um fenômeno exclusivo dos países em desenvolvimento. 

A literatura mostra que, mesmo em países desenvolvidos, os pequenos negócios também 

sofrem com restrições de acesso a recursos financeiros, seja para empresas nascentes ou para 

empresas que já estejam em estágio avançado do seu ciclo de vida. Segundo estudo da 

Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD, em média 23,9% das 

pequenas empresas dos países membros indicaram o acesso a crédito como a principal 

restrição para o desenvolvimento de seus negócios, comparado com somente 18,2% das 

grandes empresas. Esta limitação de acesso está associada ao alto custo administrativo para 

empréstimos de pequena escala, um sistema financeiro pouco desenvolvido, a percepção de 

alto risco atribuída às pequenas empresas, a assimetria de informação e a carência de garantias 

dos pequenos negócios (OECD, 2010). 
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Diversos autores convergem em apontar como principais motivos influenciadores da 

restrição ao crédito para as pequenas empresas os seguintes: (i) o cenário macroeconômico e 

as políticas monetárias adotadas pelos países; (ii) a propensão ao risco do agente financeiro, a 

sua preferência pela liquidez dos contratos e sua expectativa de rentabilidade; (iii) a assimetria 

de informação entre o tomador do empréstimo e o agente financeiro; (iv) as exigências de 

colateral
13

 [garantias] e o custo do crédito (STIGLITZ e WEISS, 1981; COWLING e 

MITCHELL, 2003; COWLING; LIU e LEDGER, 2012; LEE, SAMEEN e COWLING, 

2015).  

2.2.1 Oferta, demanda e o equilíbrio no mercado de crédito 

Um dos pressupostos da economia é o de que todo o mercado tende a atingir uma 

situação de equilíbrio em estado de livre concorrência. No mercado de crédito, contudo, a 

composição de suas variáveis, cujo controle está sob a égide do governo, mostra uma nuance 

interessante. Tais variáveis determinam e influenciam as situações de equilíbrio.  

Mendonça e Sachsida (2013) defendem um equilíbrio no mercado de crédito, ou seja, 

a interação entre a demanda e a oferta de crédito. Segundo esses autores, a redução do nível 

do agregado dos empréstimos bancários pode ser causada pela diminuição da demanda por 

empréstimos, e não no fluxo de suprimento do crédito bancário.  

Stiglitz e Greenwald (2004) comentam a dificuldade em se encontrarem modelos 

razoáveis para representar oferta de crédito: 

 

“É notadamente difícil incorporar o crédito dentro do modelo de equilíbrio 

geral padrão. O crédito pode ser criado sem praticamente nenhuma utilização 

de fatores convencionais, e pode ser destruído tão facilmente quanto foi 

criado. Não existe maneira fácil de representar a função por crédito”. 

 

De acordo com Araújo (2012), o ciclo de expansão de crédito no Brasil, a partir de 

2003, foi marcado por dois fatos distintos. Até a eclosão da crise financeira de 2008-2009, a 

expansão do crédito foi liderada pelos bancos privados, os quais expandiram as operações de 

crédito a uma taxa superior à dos bancos públicos.  

Para Mendonça e Sachsida (2013) os efeitos da crise internacional repercutiram mais 

intensamente na economia brasileira a partir de setembro de 2008. Entretanto, em 2009, 

                                                 
13

 Em contratos de concessão de empréstimos, colateral são as exigências de quem concede o recurso para o tomador, como meio de garantir 

o reembolso de parte ou totalidade do recurso emprestado em caso de falta de pagamento das parcelas do empréstimo. Geralmente 

caracterizam-se por meio de ativos (imóveis, veículos, estoques) da empresa e/ou dos proprietários ou por meio de fiança, que consiste no 

compromisso de um terceiro assumir a dívida em nome do tomador do empréstimo.  
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observou-se a retomada do processo de crescimento do crédito, com a elevação no saldo das 

operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional - SFN. Esse processo foi, em grande 

parte, decorrente de medidas anticíclicas adotadas pelo governo federal, no intuito de se 

mitigarem os efeitos da crise. Em 2009, notou-se uma expansão acentuada do crédito 

direcionado e um aumento da participação dos bancos públicos no total de crédito do SFN, 

passando de 36,3%, em 2008, para 41,5% em 2009.   

Esses autores observam ainda que, tendo em vista a comparação internacional, 

incluindo os países emergentes, o desempenho do mercado de crédito no Brasil ainda 

permanece incipiente. Os spreads bancários são ainda elevados, sobretudo no que diz respeito 

ao segmento de Pessoa Física - PF, enquanto o volume de crédito contratado ainda é baixo.  

Não obstante, tem havido uma expansão significativa do crédito no Brasil, sobretudo 

a partir de 2000, o crédito brasileiro para o setor privado, medido em relação ao PIB, ficou 

abaixo de países como Panamá e Chile, segundo dados do Banco Mundial em 2014, conforme 

pode ser observado na tabela 01. 

Tabela 01:  Crédito para o setor privado em % do PIB – 

Países da América Latina.  

  2012 2013 2014 

 Argentina 14 15 14 

 Belize 56 56 .. 

 Bolívia 39 41 42 

 Brasil 64 66 69 

 Chile 74 77 79 

 Colômbia 38 40 43 

 Costa Rica 49 51 55 

 Cuba .. .. .. 

 El Salvador 39 42 42 

 Equador 26 27 27 

França Guiana Francesa 33 36 37 

 Guatemala 31 32 32 

 Haiti 18 18 19 

 Honduras 51 54 55 

 México 20 22 23 

 Nicarágua 27 30 31 

 Panamá 79 64 82 

 Paraguai 43 46 50 

 Peru 28 31 34 

 República Dominicana 22 23 25 

 Uruguai 23 26 27 

 Venezuela 25 30 37 
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Elaboração própria, com dados de 2014 do World Bank. 

 

Mendonça e Sachsida (2013), objetivando identificar a demanda e a oferta de crédito 

bancário no Brasil, com base no emprego de dados agregados, entre junho de 2000 e agosto 

de 2012, observaram que existe uma resposta diferenciada entre grandes e pequenas firmas 

em virtude da política monetária. Grandes empresas possuem mais facilidade de obtenção de 

crédito em relação às menores na fase recessiva do ciclo econômico, ajustando com menos 

velocidade o nível de produção e emprego que as firmas menores.   

Segundo esses autores, no caso de um choque contracionista, como os observados 

nos períodos de 2001 a 2003 e de 2008 a 2009, a redução do nível de reservas restringe os 

depósitos bancários, afetando a capacidade de emprestar dos bancos. A redução do crédito 

bancário aumenta o prêmio a ser pago pelas empresas que dependem de financiamento 

externo. Consequentemente, o nível de investimento é reduzido, o que afeta negativamente o 

crescimento da economia, com efeitos mais prejudiciais às pequenas e médias empresas, pois 

as grandes corporações podem substituir o financiamento bancário com maior facilidade, 

tanto por uso do capital próprio como por emissão de ações ou debêntures.  

Adicionam-se a este cenário os impactos das exigências de colateral [garantias] nas 

operações de crédito, fazendo com que as pequenas empresas, que possuem maior dificuldade 

em apresentar garantias reais, tenham menor acesso ao crédito em condições mais favoráveis, 

em termos de prazos e taxas de juros. Esse fenômeno é denominado por Stiglitz e Weiss 

(1981) como racionamento de crédito.  

Stiglitz e Weiss (1981) estudaram os efeitos da assimetria de informação e das 

exigências de colateral no equilíbrio do mercado de crédito e na concorrência bancária. 

Segundo eles, existe no mercado de crédito para pequenos negócios um desequilíbrio, em que 

há uma maior demanda por crédito do que a oferta proporcionada pelos bancos. Estes, por sua 

vez, restringem o crédito aos projetos que tenham menor risco e maior rentabilidade para o 

banco, por meio da exigência de garantias e do aumento da taxa de juros, provocando o que os 

autores denominam de seleção adversa. 

Nota-se, portanto, que os efeitos do ambiente macroeconômico e as políticas 

monetárias adotadas pelos países em decorrência dos ciclos econômicos são fatores que atuam 

no equilíbrio do mercado de crédito, fazendo com que ocorra maior ou menor oferta, o que 

contribui ainda para ampliar o fenômeno do racionamento de crédito para os pequenos 

negócios.  
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2.2.2 Risco e custo do crédito, assimetria de informação e garantias 

O clássico trabalho de Stiglitz e Weiss (1981) foi o estudo seminal que investigou a 

relação entre a assimetria de informação e o racionamento do crédito, bem como outros dois 

conceitos decorrentes dessa relação: a seleção adversa e o risco moral. Os autores mostram 

que o crédito pode ser racionado pelos agentes financeiros devido aos problemas criados no 

funcionamento do mercado de crédito, os quais são decorrentes da assimetria de informações. 

Para esses autores, a imperfeição no funcionamento do mercado de crédito é descrita 

como um problema do tipo agente-principal e significa que emprestadores – principal – 

possuem apenas informações publicamente disponíveis ao passo que tomadores – agente – 

têm ambos os tipos de informação – públicas e privadas. Nesse contexto, caso se admita que 

os agentes financeiros não são capazes de possuir informações completas sobre o projeto a ser 

financiado e sobre o histórico do tomador, entende-se que não conseguem avaliar 

adequadamente o risco envolvido. Dessa forma, podem adotar posturas defensivas as quais 

levam ao racionamento do crédito. 

Segundo Montes e Feijó (2011), os bancos concedem empréstimos influenciados 

pela sua preferência pela liquidez e, também, com base na avaliação acerca da capacidade de 

as empresas honrarem seus compromissos, levando em consideração as garantias oferecidas 

como também os históricos das empresas tomadoras, a qualidade dos projetos de investimento 

e as expectativas de retorno e lucro apresentados pelas empresas. Sendo assim, é lógico supor 

que projetos de maior risco e menor montante de empréstimo, como o caso das pequenas 

empresas, terão um custo maior de concessão dos recursos. Os autores defendem ainda que a 

assimetria de informação é responsável pelo racionamento de crédito e pelas taxas de juros 

diferenciadas e, por vezes distorcidas, cobradas no mercado de crédito para micro que 

pequenas empresas. 

Um estudo da OECD constata a carência das pequenas empresas em prover 

informações sobre sua saúde financeira e solvabilidade, em decorrência da ausência de 

registros contábeis adequados e colateral [garantias]. Isso ocasiona incerteza sobre a taxa de 

retorno esperada do projeto e sobre a integridade do tomador do empréstimo. Obter essas 

informações é, ao mesmo tempo, oneroso e desafiador para o agente financeiro; requer maior 

alocação de recursos, ocasionando maiores custos administrativos que são repassados para a 

pequena empresa, consumindo uma parte subjacente do valor do empréstimo. Visitar os 
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mutuários e monitorar suas atividades é caro e nem sempre economicamente racional quando 

o valor do empréstimo é pequeno (OECD, 2010). 

Santos (2006) explica o mecanismo do custo do crédito de acordo com a seguinte 

equação: Cs = fL + A + xL + tL, em que: [Cs] é custo total da oferta de crédito pela 

instituição financeira, [f] é o custo médio de oportunidade do funding; [L] é o valor do 

empréstimo; [A] são os custos fixos de concessão, monitoramento e recebimento do 

empréstimo, [x] é o custo médio do risco e [t] são os impostos que incidem na operação.  

O autor defende que, enquanto os fatores [f], [x] e [t] são proporcionais ao valor do 

empréstimo, o componente [A] não está relacionado a ele e, portanto, quanto menor o valor 

do empréstimo, maior será proporcionalmente o seu custo para o agente financeiro.  

De acordo com a OECD, um Estudo do Banco Mundial apontou que as decisões de 

concessão de empréstimo pelos bancos estão baseadas no montante de colateral [garantias] 

disponível, o qual quanto maior, menor será o risco para o banco. Um mutuário que esteja 

disposto a oferecer um alto nível de colateral, particularmente garantias pessoais, tais como 

uma casa, tem a alta intensão de cumprir com os pagamentos do empréstimo, pois, ao não 

fazê-lo,  poderá perder o bem dado em garantia.  

Adicionalmente, a existência de colateral aumenta a segurança para o banco, pois se 

o mutuário não cumprir com o pagamento, o banco terá condição de recuperar a totalidade ou 

parte do valor da dívida em aberto com a venda ou penhora do bem. Entretanto, muitas 

empresas não possuem ativos suficientes para cobrir as exigências de colateral [às vezes 

exageradas] dos bancos. No mesmo estudo, mostra-se que, para pequenas empresas no 

sudoeste da Europa, é exigido uma média de 152% de colateral sobre o valor do empréstimo 

e, para médias empresas, 154%. Considerando os países da União Europeia, a média fica 

entre 100 e 120% do valor do empréstimo (OECD, 2010). 

Santos (2006) exemplifica graficamente, em figura alusiva a uma tesoura, o 

distanciamento das micro e pequenas empresas do sistema financeiro nacional para o caso do 

Brasil, considerando a incapacidade daquelas em atender às exigências dos agentes 

financeiros. 
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Figura 04: Mercado de Crédito no segmento de Micro e Pequenas 

Empresas, formais e informais. 

Fonte: Santos C.A. (2006), com adaptações. 

 

A figura 04 representa, de um lado, a oferta de crédito pelo Sistema Financeiro 

Nacional, por intermédio de seus diversos agentes; de outro, a demanda proveniente de 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, somado 

ainda a eventuais atividades informais. Percebe-se que, quanto menor, mais frágil e informal o 

empreendimento, deslocando para a direita no diagrama, maior a dificuldade de acesso ao 

sistema financeiro (SANTOS, 2006). 

Nesse contexto, três situações são possíveis, identificadas pelas letras A, B e C: 

Situação A: Caracterizada, em sua maioria, por empresas de pequeno porte e 

microempresas já estabelecidas e consolidadas, com histórico de relacionamento com bancos, 

garantias suficientes e sem dificuldades de acesso a crédito. Nesse caso, o desafio consiste em 

negociar melhores taxas de juros. 

Situação B: Caracterizada, em sua maioria, por microempresas, em fase inicial de 

suas atividades ou com pouco tempo de vida [até 42 meses]. Podem existir ainda empresas 

estabelecidas há mais tempo, mas que não conseguiram desenvolver e expandir suas 

atividades ou que pertençam a segmentos de mercado tradicionais e saturados, com baixa 

chance de crescimento. Este grupo possui carência de garantias e, via de regra, ausência de 

registros contábeis, ocasionando assimetria de informação. Suas necessidades de recursos são 

superiores aos limites estipulados por programas de micro finanças. É o grupo com maior 

potencial de ser beneficiado por instituições de garantia.  

Situação C: Caracterizada pela existência de microempreendedores individuais 

legalizados e ainda por atividades informais, decorrentes da carência de emprego ou baixa 

empregabilidade, somados às limitações de políticas de seguro e apoio aos desempregados. 

A B C 
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Nesse grupo, o acesso a crédito é fortemente dependente de instituições especializadas em 

micro finanças.  

A literatura é bem rica em relação ao debate sobre mecanismos que permitam reduzir 

os obstáculos e facilitar o acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas em condições 

mais favoráveis. Ainda que alguns estudos apontem que não há evidencias empíricas de que 

os benefícios das instituições de garantia realmente ocorram,  há uma convergência entre os 

autores pesquisados de que a existência de sistemas de garantia contribue para a redução da 

assimetria de informação, melhora a avaliação do risco dos projetos, diminui o custo do 

crédito,  amplia a liquidez das operações em função da disponibilidade de garantias líquidas e  

aumenta a credibilidade entre os atores do sistema financeiro. Isso gera uma externalidade 

positiva pois permite o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, com impactos 

positivos na economia dos países. 

Na próxima seção será abordado em maior profundidade as tipologias, 

características, vantagens e desvantagens dos Sistemas de Garantia de Crédito, em particular 

daqueles em consonância com os objetivos deste trabalho.  

 

2.3 Sistemas de Garantia de Crédito. 

 

Na seção anterior, foi apresentada a visão de diversos autores sobre as questões que 

influenciam o acesso a recursos de financiamento para as atividades produtivas dos pequenos 

negócios. Foi visto que o histórico de relacionamento das empresas com o sistema financeiro, 

a existência do problema de assimetria de informações, a maneira pela qual a política 

monetária influencia tanto tomadores quanto emprestadores de recursos e a qualidade dos 

projetos daqueles que buscam financiamentos são importantes elementos para o processo de 

tomada e concessão de crédito.  Além desses fatores, o acesso ao crédito sofre também 

restrições pela percepção de risco e pela preferência por liquidez dos agentes financeiros. 

As garantias são instrumentos tradicionalmente utilizados pelo sistema financeiro 

para dar cobertura ao risco das operações de crédito. Além de proporcionar segurança as 

garantias permitem mitigar os problemas de assimetria de informação entre o mutuário e 

concedente do crédito (POMBO, MOLINA e RAMÍREZ, 2013).  

Nitsch e Kramer (2010) apresentam o que consideram ser a estrutura básica de um 

sistema de garantia, conforme figura 05.  
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Figura 05: Triangulo relacional entre os atores em um sistema de garantias. 

Fonte: Nitsch e Kramer (2010, p. 998). 

 

No topo do diagrama, estão os atores governamentais, que podem ser de âmbito 

nacional, estadual e/ou municipal, ou ainda uma organização de cooperação internacional. 

Exercem um papel importante tanto no aporte de recursos financeiros que irão compor os 

fundos de risco em sua fase inicial, como também no aspecto de regulação e fiscalização do 

sistema ao longo do tempo. É importante destacar que não há expectativa de retorno 

financeiro sobre os recursos aportados para compor o fundo de risco, contudo a instituição 

aportante tem a expectativa do menor uso possível do fundo para honrar as garantias. Quando 

menor o uso, maior a eficiência do sistema.  

 

“[...] esses recursos financeiros são normalmente colocados à disposição sem 

requerer lucro financeiro, o que os faz mais valorizados para os outros 

participantes do sistema, mas ao mesmo tempo geralmente não estão 

propensos à acumulação e crescimento do próprio sistema de garantia, uma 

vez que nos períodos seguintes pode haver aversão ao risco e/ou nenhuma 

disposição para maiores gastos públicos.” (NITSCH e KRAMER, 2010, 

p.1003) 

 

 

À direita do diagrama, estão as instituições financeiras que concedem os 

empréstimos. Sua relação pode ser direta com os mutuários [empresas] ou através de uma 

instituição de garantia, a qual vai avalizar o empréstimo da empresa, reduzindo os aspectos de 

assimetria de informação e possivelmente também os custos do crédito. As associações deste 

segmento representam os interesses dos associados junto às instituições de garantia, no intuito 

de obter maior liquidez e agilidade nas honras das garantias. 
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Finalmente, à esquerda do diagrama se encontram as micro e pequenas empresas, as 

quais, por meios de associações empresariais, se filiam
14

 a uma instituição de garantia, que, 

por sua vez, fará a ponte entre a empresa e as instituições financeiras.  

Nitsch e Kramer (2010) destacam também alguns pontos de atenção identificados em 

seu estudo: (i) o tipo de empresa que receberá as garantias está fortemente relacionado a quem 

vai liderar a iniciativa, quem será o principal stakeholder, e quem irá dirigir e assumir a 

propriedade da instituição de garantia; (ii) nos casos em que uma instituição de garantia 

possui uma governança pulverizada entre muitos atores, a gestão da instituição é incapaz de 

assumir o protagonismo que é essencial na condução de qualquer empreendimento; (iii) 

instituições de garantia com forte dependência de recursos públicos para aporte e custeio 

colocam em risco a sua sustentabilidade, em função do caráter temporal e político da origem 

do recurso.  

Pombo, Molina e Ramírez (2013) corroboram com Nitsch e Kramer (2010) quando 

afirmam que as instituições de garantia produzem seus efeitos no longo prazo e que, portanto, 

o apoio para o empresariado ter acesso a financiamento por meio de sistemas de garantia deve 

ser uma política de Estado permanente, partindo do princípio que um sistema de garantia seja 

parte integrante [um subsistema] do sistema financeiro nacional.  

Para Santos (2006), um Sistema de Garantia é um arranjo sistêmico no qual são 

compartilhados custos, tecnologias e parcerias que otimizam a implantação de ações para 

alavancar o potencial prestador de serviços entre os mecanismos de garantia e facilitam o seu 

relacionamento com os agentes financeiros e o poder público.  

                                                 
14 O termo filiar é mais adequado quando se trata de instituições mutualistas. 
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Figura 06 – Estrutura básica de um Sistema Nacional de Garantias 

Fonte: Santos (2006), Zica (2007), SEBRAE (2009), Abreu, W.R.A (2013). 

 

O diagrama da figura 06 apresenta a estrutura de funcionamento de um Sistema 

Nacional de Garantias baseado exclusivamente na existência de Instituições Mutualistas, 

identificadas no diagrama como as Sociedades de Garantia de Crédito - SGC. Neste modelo, 

proposto inicialmente por Santos (2006), na base estão as instituições financeiras [bancos 

conveniados], que podem ser os bancos públicos ou privados e cooperativas de crédito, que 

aceitam as garantias das SGC para seus clientes. Em seguida, estão as empresas [em sua 

maioria micro e pequenas empresas] associadas da SGC, que, após integralizarem um capital 

por meio de uma taxa de associação, poderão se beneficiar com o aval da SGC nas operações 

de crédito contratadas junto às instituições financeiras conveniadas. As SGC atuam no que a 

literatura denomina de primeiro piso, ou seja, são as instituições que avalizam em primeira 

instância as operações de crédito de seus associados, assumindo parte ou a totalidade do risco 

no caso de inadimplência. São administradoras de um fundo de risco local - FRL.   

O FRL é formado pelo aporte de capital das empresas associadas e de instituições de 

apoio e fomento, denominados de sócios apoiadores. Essas podem ser grandes empresas, 

agências de fomento, entidades de classe, organismos nacionais e internacionais e até mesmo 

o poder público e não são passíveis de serem beneficiados com garantias. Os recursos ficam 

depositados e remunerados em uma ou mais instituições financeiras conveniadas com a SGC 

e são utilizados para honrar as garantias prestadas nos casos de inadimplência. (ABREU, 

2013) 
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Em alguns países os sistemas de garantia possuem uma instância denominada de 

segundo piso. Em geral, trata-se de uma entidade que supervisiona e apoia as SGC de 1º piso 

além de administrar um fundo de contra garantia, cujo objetivo maior é fortalecer o sistema, 

minimizando mais ainda os riscos envolvidos para os participantes. O fundo de segundo piso 

pode ser formado por entidades públicas e privadas apoiadoras para fortalecer o sistema no 

caso de eventual insuficiência de recursos de algum fundo de risco local. 

 

2.3.1 – Tipologias  

Os trabalhos de Pombo e Herrero (2003) e de Pombo, Molina e Ramírez (2006, 

2013) propõem uma classificação para os Sistemas de Garantia a partir de pesquisas empíricas 

realizadas junto aos Sistemas de Garantia existentes ao redor do mundo. Justificam a 

necessidade de uma classificação porque é comum encontrarem na literatura avaliações de 

sistema de garantia meramente descritivos, que não são identificados e comparados a outros, 

inclusive avaliações de sistemas heterogêneos como se fossem homogêneos, tão somente 

porque têm em comum a atividade de garantia.  

Nos trabalhos iniciais, os autores analisaram o contexto dos sistemas de garantia na 

Europa e adotaram as seguintes variáveis para a classificação: (a) a personalidade jurídica da 

entidade que faz a gestão do sistema [se são de caráter societário ou se são instituições 

públicas]; (b) a origem dos recursos [se são de maioria pública ou privada]; (c) o objeto social 

[se a atividade de garantia é exclusiva ou não]; (d) o caráter temporal da atividade [se finita ou 

permanente]; (e) a dimensão dos beneficiários [micro, pequena e/ou média empresa].  

Nestes estudos, identificaram que a principal variável de segmentação dos sistemas 

de garantia é a origem dos recursos, existindo um grupo composto com recursos de maioria 

pública e outro com recursos de maioria privada. Entre os de maioria pública estão os 

denominados programas de garantia e entre os de maioria privada estão as sociedades de 

garantia, que podem ser de caráter mercantil ou mutualista (POMBO, MOLINA e RAMÍREZ, 

2006).  

Em trabalho mais recente de 2013, no qual os autores analisam os sistemas de 

garantia na América Latina, eles propõem um aprimoramento da classificação considerando 

as seguintes variáveis: 
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a) A forma jurídica da instituição de garantia, que pode ser: (i) sociedades mercantis, 

(ii) instituições de âmbito público, (iii) fundações e/ou instituições sem fins 

lucrativos;  

b) A funcionalidade da instituição que opera a garantia, ou seja, distingue se o 

operador da garantia respalda o aval com o seu próprio patrimônio ou se são 

somente administradores de um recurso de terceiros. Se dividem em: (i) entidades 

que outorgam e respaldam a garantia diretamente com seu patrimônio; (ii) 

entidades meramente administradoras de um fundo de risco, não integrante de seu 

patrimônio; (iii) entidades que administram um recurso orçamentário de terceiros, 

não integrante de seu patrimônio e não caracterizado juridicamente como um 

fundo.  

c) A responsabilidade da instituição que opera a garantia, ou seja, se assumem o 

risco da garantia sobre o seu patrimônio ou não. Desta forma se dividem em: (i) 

instituições que cobrem a garantia com seu capital e recursos patrimoniais; (ii) 

instituições que não cobrem a garantia com seus recursos patrimoniais.  

d) A forma de capitalização, se por meio de capital social próprio ou por meio de 

recursos de terceiros. Podem ocorrer as seguintes possibilidades: (i) a garantia é 

composta por capital e recursos próprios da instituição, geralmente sob um 

modelo jurídico societário, no qual os sócios são corresponsáveis pelo patrimônio; 

(ii) a garantia é composta por recursos de terceiros (um fundo de garantia, fundo 

de risco ou orçamento de ente público), administrado por uma instituição na qual 

os recursos não compõem o seu patrimônio. 

e) A administração dos recursos. De forma semelhante, há duas opções possíveis: (i) 

a administração é feita por uma governança corporativa ou societária, 

representantes do capital social da instituição [conselhos, diretorias, juntas, 

comitês, assembleias gerais]; (ii) a administração é feita por um terceiro 

(instituição do setor público, privado ou organismo internacional).  

  

A figura 07 resume a classificação proposta pelos autores e o quadro 01 apresenta 

uma comparação entre a proposta de classificação de 2006 e a de 2013. 
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Figura 07 – Classificação dos Sistemas de Garantia 

Fonte: Pombo, Molina e Ramirez (2013). 

 

Quadro 01 – Comparação de variáveis das propostas de classificação de Sistemas de Garantia. 

2006  2013 

Personalidade jurídica da entidade  Forma jurídica da instituição 

Origem dos recursos  Funcionalidade da instituição 

Objeto social  Responsabilidade da instituição 

Caráter temporal da atividade  Forma de capitalização 

Dimensão dos beneficiários  Administração dos recursos 

Fonte: Pombo, Molina e Ramirez (2006, 2013). 

 

O quadro 01 mostra que somente duas variáveis estão presentes na classificação 

proposta em 2006 e na de 2013:  a forma jurídica da instituição e a origem dos recursos ou 

forma de capitalização. A exclusão das variáveis objeto social e caráter temporal da atividade 

parece fazer sentido uma vez que elas são intrínsecas a outras variáveis presentes na 

classificação proposta em 2013. O objeto social está implícito na forma jurídica da instituição 

e o caráter temporal da atividade está diretamente relacionado à forma de capitalização, ou 

seja, se a garantia for coberta com recursos próprios, a atividade tende a ter um caráter 

temporal permanente. Por outro lado, se a cobertura é com recursos públicos, tende a ter um 

caráter finito. Quanto à dimensão dos beneficiários, esta variável também está implícita na 
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razão de ser de uma instituição de garantia, cujo papel principal é facilitar o acesso a crédito 

para empreendimentos de pequeno porte.  

Os estudos de classificação dos sistemas de garantia convergem para a existência de 

três modelos em geral: (i) os fundos de garantia; (ii) os programas de garantia; (ii) as 

sociedades de garantias. Os dois primeiros podem ser de caráter público e estatal, mediante 

um organismo nacional; ou de caráter internacional, mediante organismos bilaterais ou 

multilaterais. O terceiro tipo pode ser de caráter mutualista [em que o empresário é parte 

integrante, sócio da organização] ou corporativo [quando é criada uma organização 

constituída por instituições públicas, bancos, instituições financeiras e organizações 

empresariais, que aportam capital].  

Nas seções seguintes, serão apresentados um contexto mundial dos sistemas de 

garantia e um panorama do estágio dos sistemas de garantia em alguns países, em especial 

aqueles com maior relação aos objetivos deste trabalho.  

 

2.3.2 – Contexto mundial dos Sistemas de Garantia  

 Os registros da literatura indicam que o primeiro sistema de garantia surgiu na 

França no início do século XX. Nessa época, a sociedade francesa passava por um momento 

de transformações, quando grupos de artesãos [pequenos empresários] reivindicavam leis que 

pudessem respaldar suas atividades empresariais e produtivas. Impulsionados pelos princípios 

de ajuda mútua e do cooperativismo surgidos no início do século XX, criaram um modelo de 

garantia mútua, suportado por uma sociedade mercantil, para terem condições de obter crédito 

e desenvolverem seus negócios. Embora não exista uma convergência e evidências exatas 

sobre uma data, assume-se o ano de 1917
15

 como sendo o ano do primeiro mecanismo de 

garantia a surgir no mundo (POMBO e HERRERO, 2003; POMBO e FIGUEIREDO, 2006). 

Posteriormente o modelo se expande pela Europa a partir de meados do século XX 

em diversos países, em sua maioria como uma solução destinada aos pequenos negócios 

[produtores rurais, artesãos e comerciantes] para se recuperarem do cenário econômico 

prejudicado pelos conflitos mundiais do período. Vale destacar também que a necessidade de 

reconstruir os setores produtivos afetados pelas guerras mundiais fez surgir neste período os 

                                                 
15

 Neste ano, foi promulgada a Lei geral de ordenamento das entidades de crédito para a pequena e média empresa do comércio e indústria, 

que estabelece e regula a figura da sociedade cooperativa de caução mútua (SCM) e também regula uma instituição de crédito popular, que 

posteriormente tornou-se o Banco Popular, sob um marco associativo e que estabelece os vínculos essenciais entre as SCM e o Banco 

Popular Francês. 
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programas de refinanciamento públicos e os programas de garantia públicos, baseados em 

agências de desenvolvimento e bancos estatais. Atualmente quase a totalidade dos países do 

continente europeu possui um tipo de sistema de garantia, em sua maioria ancorados no 

modelo mutualista, sendo a Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal os sistemas mais 

importantes e desenvolvidos no continente europeu. (POMBO e HERRERO, 2003; 

BAUMGARTNER, 2004) 

Os Sistemas de Garantia na Europa possuem uma associação representativa – The 

European Association of Guarantee Institutions - AECM. Fundada em 1992 por cinco 

organizações membro, ao final de 2014 possuía 40 membros operando em 20 países da União 

Europeia, bem como na Bósnia e Herzegovina, Quirquistão, Rússia e Turquia. Seus membros 

integrantes são instituições de garantia privados ou públicos, os quais podem ser ainda 

fundos, cooperativas ou sociedades mutualistas, companhias de responsabilidade limitada, 

fundações, associações nacionais representativas e bancos de desenvolvimento com unidades 

de garantia. Todos têm em comum a missão de prover garantias para empréstimos com micro 

e pequenas empresas, as quais possuem um projeto econômico viável, mas não possuem os 

colaterais suficientes para dar em garantia na operação. Ao final de 2014, os membros da 

AECM tinham um volume total de garantias em carteira de 79 bilhões de euros, sendo 26 

bilhões de euros de novas garantias emitidas no ano, os quais financiaram projetos e 

atividades de cerca de 2,9 milhões de micro e pequenas empresas e empreendedores na 

Europa (AECM, 2014). 

Na América do Norte os sistemas de garantia dos Estados Unidos e Canadá são 

caracterizados por serem programas públicos administrados por agências de fomento.  Ambos 

exercem um papel fundamental como políticas para o desenvolvimento da economia e a 

geração de empregos. Por meio de convênios com instituições financeiras desenvolvem linhas 

e mecanismos de garantias específicos, de acordo com setores econômicos e sociais de 

interesse, também para atender territórios afetados por catástrofes. No Canadá o sistema 

nasceu em 1961 a partir do Small Business Loans Act
16

, criado pelo Ministério da Economia e 

posteriormente transferido para o Ministério da Indústria em 1977. Tornou-se um programa 

federal de garantia de crédito em 1999. Nos Estados Unidos, o programa de garantia surge nos 

anos setenta e sua administração está a cargo da Small Business Administration - SBA
17

. 

Durante os anos setenta, também surgem programas de garantia em diferentes Estados 

                                                 
16

 Programa instituído por Lei pelo governo do Canadá para facilitar acesso a crédito para pequenas empresas.  
17

 Agência de fomento estatal criada em 1953 destinada a desenvolver e administrar programas de apoio e desenvolvimento de pequenas e 

médias empresas. Equivale no Brasil ao SEBRAE.  
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Americanos, como política para desenvolver a indústria, com destaque para o Estado da 

Califórnia. Considerando os sistemas dos Estados Unidos e Canadá, mais de 755 mil 

empresas foram atendidas com recursos de financiamento na ordem de 58 bilhões de dólares 

(POMBO, MOLINA e RAMÍREZ, 2007). 

O México possui um sistema de garantia público administrado por um banco de 

desenvolvimento estatal. A Nacional Financeira – NAFIN, foi criada em 1934 como uma 

instituição de crédito. Sua principal função tem sido apoiar o desenvolvimento do tecido 

empresarial, particularmente as pequenas e médias empresas. Ao longo de seus 80 anos de 

existência tem sofrido diversas transformações que a levaram a ser considerada um dos 

bancos de desenvolvimento mais robustos da América Latina. Uma das transformações mais 

relevantes foi tornar-se, em 1989, um banco de segundo piso, o que lhe permitiu gerar uma 

ampla rede de intermediação financeira com cobertura nacional. Possui uma ampla gama de 

produtos e serviços financeiros e não financeiros, incluindo capacitação e assistência técnica, 

contudo o produto mais dinâmico, no que diz respeito às micro e pequenas empresas é o 

programa de garantias (NAVARRO, 2014). 

O Programa de Garantias da NAFIN teve início no ano de 1997 e passou por um 

período de consolidação, uma vez que o crédito para micro e pequenas empresas era 

praticamente nulo, pois não existiam, no sistema financeiro mexicano, bancos comerciais 

interessados no segmento, não existiam produtos e modelos de avaliação de risco adequados e 

existia uma aversão ao risco em função da crise do sistema financeiro mexicano nos anos 90. 

 No ano de 2002, houve uma aliança entre a NAFIN, como banco de 

desenvolvimento, e o Governo Federal, por meio da Secretaria de Economia, para estruturar 

um modelo que finalmente se convertia em um Sistema Nacional de Garantias, o qual 

atualmente permite que o financiamento bancário ao setor empresarial flua de maneira ágil e 

permanente.  

Ao final de 2013 a carteira de crédito para micro e pequenas empresas no México 

atingiu 246 bilhões de pesos, dos quais cerca de 118 bilhões de pesos foram induzidos pelas 

garantias da NAFIN, o que significa uma cobertura de garantia de 48% do crédito dos bancos 

comerciais. Cabe destacar ainda que, no período entre 2012 e 2013, o crédito para micro e 

pequenas empresas cresceu 30,9%, enquanto o setor empresarial como um todo no México 

teve um crescimento de 8%, o que demonstra que o Programa de Garantias da NAFIN tem 

sido um importante e poderoso indutor do crédito para a micro e pequenas empresas no 

México (NAVARRO, 2014). 
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Na América Central e Caribe, há registros de entes de garantia, em sua maioria 

públicos, que foram descontinuados nas décadas de 80 e 90, como no caso da Guatemala, El 

Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Nicarágua e Panamá. Diversos 

países têm vivenciado mudanças políticas, estruturais e regulatórias que culminaram com a 

criação de fundos de garantia e/ou sociedades de garantia (POMBO, MOLINA e RAMÍREZ, 

2008). 

Destacam-se, neste contexto, o Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa – FODEMIPYME da Costa Rica, constituído em 2002 pela Lei 8262 [Ley 

del Fortalecimiento de las Pequeñas e Medianas Empresas]; os programas de garantia de El 

Salvador administrados pelo Banco Multisectorial de Inversiones de El Salvador – BMI; e 

também em El Salvador uma Sociedade de Garantia Recíproca - SGR, criada por meio da Ley 

del Sistema de Sociedades de Garantia Recíproca para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa Rural y Urbana (ALFARO, 2008). 

Na América do Sul, além do Brasil, destacam-se os mecanismos de garantia 

existentes na Argentina, Colômbia, Peru e Chile.  

A Argentina convive com um sistema misto de garantias, composto pelo Fundo de 

Garantias da Província de Buenos Aires – FOGABA e 24 Sociedades de Garantia Recíprocas 

privadas. Dessas, 23 possuem exclusivamente fundos privados e apenas a Garantizar SGR, 

conta também com aportes estatais.  

A Colômbia possui o Fundo Nacional de Garantia - FNG, criado em 1982 pelo 

Governo Colombiano com aportes do Instituto de Fomento Industrial – IFI, da Corporação 

Financeira de Desenvolvimento e das diferentes secionais da Associação Colombiana de 

Pequenas e Médias Indústrias – ACOPI. Iniciou suas operações garantindo as solicitações de 

crédito para a pequena e média indústria manufatureira.  Desde 1992, começou a respaldar 

outros setores econômicos e atualmente garante créditos outorgados para as atividades 

econômicas dos setores da indústria, comércio e serviços. Entre os anos de 2010 e 2014 o 

FNG garantiu crédito do valor total de 38,24 bilhões de pesos (FNG, 2015).  

Além do FNG, a Colômbia possui também o Fundo para Financiamento do Setor 

Agropecuário – FINAGRO.  

No Peru, existe o Fondo de Garantia para Préstamos a la Pequeña Indústria – 

FOGAPI, instituição criada em 24 de novembro de 1979, sob a forma jurídica de fundação e 

por iniciativa da Sociedade Alemã de Cooperação Técnica – GTZ; das seguintes entidades 
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empresariais: a Associação das Pequenas e Médias Industrias do Peru – APEMIPE, a 

Sociedade Nacional de Industrias – SNI, o Serviço Nacional de Aprendizagem e Trabalho 

Industrial – SENATI; e em aliança com o setor público, através da Corporação Financeira de 

Desenvolvimento – COFIDE e do Banco Industrial do Peru – BIP. De janeiro a julho de 2015, 

o FOGAPI outorgou 13.610 garantias em favor das micro e pequenas empresas no Peru, 

permitindo alavancar mais de 2,475 milhões de nuevos soles
18

 em créditos (FOGAPI, 2015). 

O Chile conta com um fundo de garantia nacional, o Fondo de Garantía Estatal para 

Pequeños Empresários de Chile - FOGAPE, atuando de forma complementar com 14 

Sociedades de Garantia Recíprocas privadas. É um caso interessante e, pela semelhança com 

o modelo em vigor no Brasil, será objeto de detalhamento posterior em seção própria deste 

trabalho. 

De acordo com Pombo e Herrero (2003), na Ásia há registros de sistemas de garantia 

em operação ou projetos de constituição de entes de garantia nos seguintes países do sudeste 

asiático: China, Coreia, Filipinas, Indonésia, Japão, Malásia, Nepal, Sri Lanka, Tailândia. Na 

região da Ásia Central, também há registros na Índia e Mongólia e na região do Oriente 

Médio, em Israel e Jordânia.  Na Oceania, registra-se apenas atividade de garantia na 

Austrália.  

Entre os países asiáticos, o maior destaque é o Japão, que possui um dos sistemas de 

suplementação de crédito mais avançados e potentes do mundo, com um nível de atividade 

que supera significativamente os demais sistemas de garantia [figura 08]. O sistema de 

garantias japonês se integra em um marco bastante amplo de medidas públicas de apoio à 

pequena e à média empresa e tem uma estrutura única no mundo, que engloba dois 

subsistemas inter-relacionados: um mecanismo de garantia de crédito, o Credit Guarantee 

System, disseminada através de 50 (cinquenta) corporações de garantia de crédito, as Credit 

Guarantee Corporations – CGC, e um mecanismo de seguro de crédito, o Credit Insurance 

System, articulado como o sistema de contra garantias, cuja gestão está a cargo de uma 

instituição pública, a Japan Small and Medium Business Corporation – JASMEC (POMBO e 

HERRERO, 2003). 

A África tem sistemas de garantia identificados no Marrocos, Egito e África do Sul, 

contudo, em comparação aos demais continente, estão em estágios muito incipientes. A 

maioria dos entes de garantia são programa ou fundos de garantia procedentes de 
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 Nuevos soles é a moeda peruana. 
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organizações de cooperação internacionais e interestatais, tais como exemplo: os Programa de 

Garantia da USAID
19

, com atuação no Quênia, Zimbawe, Guiné e Senegal; um Fundo de 

Garantia da OIT
20

, com atuação no Quênia, Moçambique e Ruanda; o Garantias MIGA
21

, 

presente em Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Quênia e Moçambique.  

Os Sistemas de Garantia da América do Norte, do Sudoeste da Ásia e da Europa são 

os mais desenvolvidos entre os programas/esquemas de garantia administrados por agência 

federal, sociedades corporativas e sociedades mutualistas, respectivamente. Recentemente 

percebe-se uma tendência crescente na América Latina de desenvolvimento dos sistemas de 

garantia, em particular nos países da América do Sul, pautados tanto por esquemas de origem 

pública como privada, sendo ainda observada a existência de sistemas mistos, com bons 

resultados em termos de sinergia operacional e adicionalidade de crédito na economia 

(POMBO, MOLINA e RAMÍREZ, 2013). 

 

Figura 08: Visão Global dos Sistemas de Garantia, saldo de garantias 2012. 

Fonte: Pombo (2013), em conferência no XVIII Foro Ibero-americano de 

Sistemas de Garantia e Financiamento para a Micro e Pequena Empresa. 

 

Nas seções seguintes, serão apresentados em detalhes os Sistemas de Garantia da 

Espanha, Portugal e Chile, por terem característica semelhantes ao modelo em vigor no 

Brasil, de forma que será possível identificar fatores críticos de sucesso desses países e 

compará-los com o modelo brasileiro.  

                                                 
19

 United States Agency for International Development é uma agência americana para o desenvolvimento internacional. E um órgão do 

governo dos Estados Unidos encarregado de distribuir a maior parte da ajuda externa de caráter civil. É um organismo independente, embora 

siga as diretrizes estratégicas do Departamento de Estado americano. 
20

 Organização Internacional do Trabalho 
21

 Multilateral Investiment Guarantee Agengy – é uma agência vincula ao Banco Mundial, cuja missão é promover o investimento 

estrangeiro direto em países em desenvolvimento como suporte ao crescimento econômico, redução da pobreza e melhoria de vida da 

população. 
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2.3.3 – Sistema de Garantia de Crédito em Portugal  

Antes de apresentar o Sistema de Garantias em Portugal, é importante contextualizar 

o ambiente econômico e empresarial do país. Portugal vivenciou um período recessivo como 

consequência da crise econômica europeia. Neste período, houve retração nos principais 

indicadores econômicos, conforme pode ser observado nas figuras seguintes. 

 

Figura 09: Comparativo do Produto Interno Bruto de Portugal 

e Países da União Europeia – taxa de variação anual em 

volume (2010-2013). 

Fonte: INE - PORTUGAL (2015) - Empresas em Portugal 

2013 (p.14) 

 

 

 

 

Figura 10: Comparativo da Taxa de desemprego em Portugal 

e Países da União Europeia – média anual (2010-2013). 

Fonte: INE PORTUGAL (2015) - Empresas em Portugal 

2013 (p.15) 

 

O produto interno bruto em Portugal no período de 2010 a 2013 apresentou uma taxa 

média negativa de crescimento [-1,4%], abaixo do índice médio positivo dos países da União 
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Europeia [0,8%]. A taxa média de desemprego apresentou um aumento de 4,4 pontos 

percentuais no período, passando de 12% em 2010 para 16,4% em 2013.  

O Sistema de Garantia de crédito em Portugal representou um importante mecanismo 

para minimizar os efeitos da crise, sobretudo para o segmento de micro e pequenas empresas.  

Surgido no ano de 1994, por iniciativa do governo português, através do Instituto de 

Apoio à Pequena e Média Empresa e ao Investimento – IAPMEI,   materializou-se com a 

criação da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua – SPGM, atualmente Sociedade de 

Investimento S.A, tendo como acionistas fundadores o próprio IAPMEI e os principais bancos 

portugueses. Destaca-se que sua criação está no âmbito de uma normativa do governo 

português de número 565/94, que criou um regime de apoio à dinamização da caução mútua, 

baseado em decreto lei do mesmo ano, que lançou o Programa Estratégico de Dinamização e 

Modernização da Indústria Portuguesa – PEDIP II. A SPGM nasce como uma experiência 

piloto de um projeto com três fases, nas quais estavam previstas a estruturação de um 

arcabouço jurídico para um sistema nacional de garantias, a constituição de um fundo 

nacional de garantias e a criação de sociedades de garantia mútua com atuação regionalizada, 

porém cobrindo todo o território nacional (POMBO e HERRERO, 2003). 

Em 1999 entra em operação o Fundo de Contra Garantia Mútuo – FCGM, criado por 

Decreto Lei específico nº 229/98, é um patrimônio financeiro, que pode ser dotado por 

diferentes entidades, públicas ou privadas, sendo atualmente detido pelo estado em sua 

totalidade, através do IAPMEI, Turismo de Portugal, Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pesca - IFAP, Fundação para a Ciência e Tecnologia e o Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial da Região Autônoma de Madeira - IDE Madeira. (SPGM, 

2015). 

A SPGM atuou com a emissão de garantias diretas até o ano de 2002, quando foram 

criadas as Sociedades de Garantia Mútua regionais. A partir deste momento, a SPGM passou 

a ter a função de gestora do Fundo Mútuo de Contra Garantia e atuar em serviços de back 

office [informática, jurídico, marketing, contabilidade] das Sociedades de Garantia Mútua, 

permitindo que essas de dediquem exclusivamente às suas atividades fins, que se resumem ao 

relacionamento comercial com as micro e pequenas empresas e aos aspectos operacionais da 

análise e emissão das garantias. Desta forma, na prática, a SPGM funciona como uma espécie 

de holding do sistema de garantias português (FIGUEIREDO, BRANCA e GONÇALVES, 

2008). 
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O quadro 02 apresenta a cronologia evolutiva do Sistema de Garantia em Portugal, a 

figura 11 um diagrama representativo de sua lógica de funcionamento e as figuras 12 e 13 os 

principais indicadores operacionais.  

 

Quadro 02: Cronologia evolutiva do Sistema de Garantia de Portugal 

Ano Ocorrência 

1994 Criação da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua – SPGM, por ato 

normativo no governo no âmbito do Programa Estratégico de 

Dinamização e Modernização da Indústria Portuguesa – PEDIP II. 

Caracteriza-se por ser uma Sociedade privada de capital misto (público e 

privado), classificada como instituição de crédito. 

1998 Decreto-Lei n.º 211/98 – cria a figura das Sociedades de Garantia Mútua 

(SGM), como Sociedades financeiras de maioria de capital privado, 

destinadas a emitir garantias em favor das pequenas e médias empresas, 

suas mutualistas. 

1998 Decreto-Lei n.º 229/98 cria o Fundo Mútuo de Contra Garantia. Não 

possui forma jurídica própria. Está vinculado à gestão da SPGM, contém 

maioria de capital público e órgãos de governança com representantes dos 

principais aportantes. 

2001 Decreto-Lei n.º 19/2001 – alteração da qualificação da SGM para 

instituição de crédito. 

2002  São constituídas as primeiras SGM com atuação regional (Lisgarante em 

Lisboa, Norgarante no Porto e Garval em Santarém). 

2003 Início da operação das primeiras SGM  

2006 Em junho deste ano foi constituída, com apoio do programa AGRO, a 

Agrogarante SGM, com sede em Coimbra e atuação exclusiva no setor 

agrícola e agro-florestal cobrindo todo o território nacional.  

2007 Início da operação da Agrogarante 

2007 Decreto-Lei n.º 309-A/2007 – altera o Decreto-lei nº 211/98, estendendo a 

atividade do Sistema de Garantia Mútua à emissão de garantias de 

carteira, e a favor de beneficiários últimos não necessariamente 

empresariais. 

Elaboração própria. 
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Figura 11: Lógica de funcionamento do Sistema de Garantia em Portugal 

Elaboração própria. 

 

 

 
Figura 12: Garantias acumuladas e carteira ativa de Portugal, em milhões de euros. 

Fonte: Henriques (2015) – Apresentação Institucional Lisgarante – Maio, 2015. 
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Figura 13: Número de empresas de Portugal beneficiadas com garantias. 

Fonte: Henriques (2015) – Apresentação Institucional Lisgarante – Maio, 2015. 

 

 

 Das figuras 12 e 13 se observa que o Sistema Nacional de Garantia em Portugal 

atendeu a quase 80 mil pequenas e médias empresas nacionais, com um total acumulado de 

garantias emitidas próximo a 10 bilhões de euros e uma carteira viva ao final de 2014 em 

torno de 03 bilhões de euros. Esses valores asseguraram a sustentabilidade de mais de 1,1 

milhões de postos de trabalho e proporcionaram a adicionalidade de 19 bilhões de euros em 

financiamento bancário na economia de Portugal (SPGM, 2015). 

Atendendo aos objetivos propostos neste trabalho e à luz da revisão teórica, foram 

identificados os seguintes fatores críticos de sucesso do modelo de garantia de crédito 

implementado em Portugal: 

a) Estratégia de constituição. O Sistema de Garantia de Crédito em Portugal foi 

criado sob uma estratégia de penetração de mercado em 03 fases, sendo a primeira 

fase pautada no lançamento de uma instituição piloto, de forma a conhecer e 

moldar o mercado, tanto as empresas como as instituições financeiras, para uma 

nova dinâmica da relação de risco nas operações de financiamento, com a 

inclusão de uma garantia líquida lastreada por um fundo com recursos públicos. A 

segunda fase contemplou a criação de um fundo de contra garantia, de maneira a 

dar maior segurança no sistema, compartilhando o risco em um segundo nível. Por 

fim a terceira fase, composta pela segmentação territorial com a criação das 

Sociedade de Garantia Mutualistas, deu capilaridade ao sistema de garantia em 

nível nacional, o que permitiu inclusive dar maior escala e volume de operações.  

b) Marco legal. O Sistema já nasce regulado, uma vez que a SPGM é constituída 

como uma instituição financeira [sociedade de investimento] e, como tal, sujeita 
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às regras prudenciais do mercado financeiro e às regulamentações do Banco 

Central Português. Posteriormente a SPGM, a partir da sua experiência 

operacional constrói uma proposta de regulamentação do Sistema de Garantia, de 

forma a suportar a estratégia de operação pautada nas sociedades mutualistas. 

Dessa forma, uma lei específica foi criada e aprimorada posteriormente.  

c) Alianças estratégicas. A participação dos principais atores interessados no 

desenvolvimento de um sistema de garantia mutualista em Portugal foi um 

elemento importante desde sua fase inicial. A constituição da SPGM como 

sociedade piloto teve a participação de duas instituições de governo, o Instituto de 

Apoio à Micro e Pequena Empresa e ao Investimento – IAPMEI e o Turismo de 

Portugal, entidade pública responsável pela promoção, valorização e 

sustentabilidade da atividade turística em Portugal. O Fundo de Garantia Mútuo 

contou com o aporte dos principais bancos portugueses e a constituição das SGM 

teve a participação de bancos e importantes entidades representativas dos 

empresários em âmbito local, tais como exemplo na Lisgarante, a Associação 

Empresarial da Região de Lisboa, a Associação de Hotéis e Empreendimentos 

Turísticos do Algarve e a Associação Industrial Portuguesa.  

d) Modelo mutualista com cotas de capital. Os sócios acionistas das SGM são 

divididos em duas categorias: os sócios promotores e os sócios beneficiários. Os 

sócios promotores são instituições públicas e privadas que aportaram capital para 

a constituição da sociedade e não se beneficiam das garantias emitidas. Os sócios 

beneficiários são as pequenas e médias empresas que, para terem direito às 

garantias, adquirem cotas de capital de um dos sócios fundadores. As cotas são 

reembolsáveis, o que significa dizer que a empresa pode, ao final do seu contrato 

de financiamento com a garantia da SGM, vender as suas cotas ao valor nominal 

para outras empresas ou para a própria SGM. Esse modelo tem a grande vantagem 

de, além de a empresa ser dona [grifo meu] da SGM, também proteger o capital 

do acionista e dar a segurança de que o capital inicial investido será retornado no 

futuro.  

e) Modelo de governança. Cada Sociedade de Garantia Mútua possui sua estrutura 

de governança, comum a todas, e é composta por uma Assembleia Geral, um 

Conselho de Administração, um Conselho Fiscal, uma Comissão Executiva e uma 

Comissão de Remunerações. Os membros são eleitos entre os sócios promotores 

com mandatos de três anos, sendo permitida a recondução ao cargo. A SPGM é 

sócia promotora nas 04 Sociedades de Garantia Mutualista, tendo cadeira no 

Conselho de Administração e ora exercendo a Presidência do Conselho, o que 

permite dar o caráter de supervisão do Sistema de Garantia como um todo.  

f) Estrutura organizacional.  O Sistema de Garantia em Portugal está representado, 

do ponto de vista operacional pela SPGM e pelas quatro SGM, cobrindo todo o 

território do país. Destaca-se em sua estrutura a função de back office exercida 

pela SPGM, o que representa uma economia de custos operacionais, uma vez que 

as funções de gestão financeira, tesouraria, fiscalização, política de provisão, 

logística, sistemas de informação, marketing, jurídico, help-desk, administração 

de base de dados são concentrados na SPGM, cabendo nas estruturas das SGM 

somente funções de atividade fim, ou seja, comercial, operações e gestão de risco. 

Cabe destacar a relevância da área comercial, que representa cerca de 40% do 

quantitativo de pessoal em cada SGM. Sua responsabilidade é, além de prospectar 
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clientes, realizar o atendimento inicial à empresa, analisar sua estrutura financeira, 

orientar e preparar o projeto, intermediar o contato do cliente com os agentes 

financeiros e monitorar o cliente ao longo da vigência do contrato de 

financiamento com a garantia da SGM, ou seja, trata-se de pessoal especializado 

com conhecimento e habilidade para realizar uma consultoria técnica. 

g) Gestão do risco. A função de gestão de riscos do Sistema Nacional de Garantia 

Mútua de Portugal é assegurada de forma centralizada, na SPGM, pelo 

departamento de gestão de riscos - DGR, e conta com a presença de focal points 

em cada uma das sociedades de garantia mútua. Estes elementos asseguram a 

ligação entre o departamento central e as várias sociedades. O DGR faz a 

identificação, avaliação, acompanhamento e controle de todos os riscos relevantes 

do Sistema Nacional de Garantia Mútua, de modo a que os mesmos se mantenham 

com níveis adequados, sem afetar a sua solvabilidade, permanecendo acima dos 

mínimos regulamentares exigidos pelo Banco de Portugal. A Auditoria Interna 

integra o sistema de controle interno e surge como uma 3ª linha de defesa no 

controle dos riscos avaliando, de forma independente, a efetividade e a eficiência 

dos sistemas e processos de controle interno, gestão de risco e governança. 

h) Refinanciamento. O Sistema Nacional de Garantia em Portugal opera com a 

garantia em primeiro piso, sob a responsabilidade das SGM, e com a garantia em 

segundo piso [contra garantia], papel exercido pelo Fundo de Contra Garantia 

Mútuo – FCGM. As garantias prestadas pelas Sociedades de Garantia Mútua são 

garantias on first demand, ou seja, asseguram à primeira solicitação das entidades 

credoras o pagamento dos compromissos assumidos pelas empresas que as 

requereram. Assim, e para garantir a solvabilidade das Sociedades de Garantia 

Mútua, e de todo o Sistema, foi criado o Fundo de Contra Garantia Mútuo, em que 

são obrigatoriamente contra garantidas todas as garantias emitidas, contribuindo 

para o desenvolvimento equilibrado do mesmo. O Fundo de Contra Garantia 

Mútuo assegura a contra garantia automática e obrigatória das operações de 

garantia emitidas no seio do Sistema de Garantia Mútua português. No mínimo, o 

Fundo presta uma contra garantia de 50% do valor de cada garantia emitida por 

uma Sociedade de Garantia Mútua. Em operações associadas a financiamento 

bancário de médio e longo prazo, a contra garantia pode subir a 75%.  

 

2.3.4 – Sistema de Garantia de Crédito na Espanha  

Tal como em Portugal, a Espanha também sofreu os efeitos da crise econômica 

europeia, após 2008/2009, com efeitos mais significativos na queda do número de empregos e 

na redução do número de empresas, conforme se observa nas figuras 14 e 15.  
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Figura 14: Número de empresas na Espanha. 

Fonte: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA 

PYME (2014) – Retrato de las Pymes 2014, pg 01. 

 

 

Figura 15: Percentual de redução no emprego por porte de 

empresa22 na Espanha. 

Fonte: : DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA 

PYME (2014) – Retrato de las Pymes 2014, pg 04. 

 

 

Esse cenário poderia ter sido pior se as micro e pequenas empresas espanholas não 

tivessem um Sistema Nacional de Garantia consolidado para suportar as suas necessidades de 

recursos financeiros.  

O Sistema de Garantia Espanhol é fundamentado nas Sociedades de Garantia 

Recíprocas - SGR e surgiu na década de setenta, em um período de grave crise econômica 

quando os níveis de inadimplência das empresas aumentaram as exigências de garantia para 

os projetos de financiamento, excluindo muitos projetos viáveis de serem executados. Foi no 

âmbito de um conjunto de políticas e medidas de apoio e incentivos às micro e pequenas 

                                                 
22

 As empresas na Espanha são classificadas por porte segundo o número de empregados. 0 a 9 empregados – microempresa; 10 a 49 

empregados – pequena empresa; 50 a 249 – média empresa; acima de 249 empregados – grande empresa. 



- 57 - 

empresas que surgiu o Real Decreto 1885 de 26 de julho de 1978, dispositivo legal que 

estabeleceu e regulou pela primeira vez as sociedades de garantia recíprocas. Este primeiro 

instrumento legal se baseou na legislação francesa das sociedades de caução mútua, porém 

introduziu melhorias e mudanças significativas. Em 1979, entra em operação a primeira SGR 

da Espanha e se inicia um processo de rápido crescimento do número dessas instituições, 

porém de forma deficiente dada a baixa capitalização e experiência operativa. Esse processo 

de expansão foi liderado pelo então Instituto da Pequena e Média Empresa Industrial – IMPI e 

culminou na existência em 1983 de 40 SGR. Posteriormente, por iniciativa do próprio IMPI, 

houve uma reavaliação que resultou em um processo de fusão, reduzindo o número para 23 

SGR no início dos anos 2000 (POMBO e HERRERO, 2003).  

Atualmente o Sistema Nacional de Garantia na Espanha está composto por 23 SGR 

com atuação territorial, existindo pelo menos uma SGR em cada Comunidade Autônoma
23

 da 

Espanha, cobrindo as províncias integrantes. Somente 03 SGR possuem caráter setorial e 

podem atuar em todo território espanhol. São representadas em âmbito nacional e 

internacional pela Associação das Sociedades de Garantia Recíproca da Espanha – CESGAR, 

instituição sem fins lucrativos criada em 1980 com o objetivo social de coordenação, 

cooperação, defesa e representação dos interesses de suas associadas. As SGR espanholas 

contam ainda com a Companhia Espanhola de Refinanciamento – CERSA, uma empresa 

pública responsável pelo refinanciamento das garantias de primeiro piso emitidas pelas SGR 

(CESGAR, 2015). 

Segundo Herrero (2008), um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento 

do Sistema de Garantia da Espanha foi a evolução do aparato legislativo e regulatório do 

setor,  com destaque para a Lei 01/1994 sobre o regime jurídico das SGR e que trouxe ainda 

um conjunto de medidas fundamentais para dar segurança, consistência e solvabilidade às 

instituições integrantes do Sistema de Garantia, tais como: (i) a qualificação das SGR como 

instituições financeiras; (ii) a redução de requisitos de capital e provisões dos bancos [uma 

operação financeira com garantia de uma SGR passaria a requer somente 1,6% de provisões 

para devedores duvidosos, em vez dos 8% exigidos antes da Lei]; (iii) estabelecimento de um 

novo modelo de refinanciamento com a criação da CERSA; (iv) definição de requisitos 

mínimos de capital e número de sócios partícipes para constituição de uma SGR; (v) 

                                                 
23

 Comunidade Autônoma é uma entidade administrativa territorial na Espanha, equivalente aos Estados Brasileiros. Possuem um Estatuto 

de Autonomia, governos e entidades representativas locais. São em número de 17 além das ilhas de Ceuta e Melilla, consideradas Cidades 

Autônomas. 
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transformação dos fundos de garantia em fundos de provisões técnicas. A tabela 05 apresenta 

o histórico evolutivo da legislação do Sistema de Garantias da Espanha. 

 

Quadro 03: Histórico evolutivo da legislação aplicável ao Sistema de Garantia da Espanha. 

Ano Ocorrência 
1978 Real Decreto 1885/1978: dispõe sobre o regime jurídico, fiscal e financeiro das 

Sociedades de Garantia Recíprocas. Foi o dispositivo legal que introduziu e regulou 

este tipo de sociedade na Espanha. 
1988 Lei 26/1988: dispõe sobre a disciplina e intervenção das Entidades de Crédito, 

sujeitando as SGR à autorização, controle e sanções do Banco de Espanha. 
1989 Real Decreto Legislativo 1564/1989: aprova o texto consolidado da Lei de 

Sociedades Anônimas, que admite a utilização de aval das SGR como garantia para 

as pequenas e médias empresas emitirem obrigações. 
1989 Real Decreto 1597/1989: aprova o regramento do registro mercantil, em que se 

estabelece os critérios de inscrição das SGR no regime mercantil. 
1994 Lei 1/1994: dispõe sobre o regime jurídico das SGR e autoriza o governo em um 

prazo de até um ano a criar as normas para a constituição de um sistema de 

refinanciamento das Sociedades de Garantia Recíprocas. 
1996 Real Decreto 2345/1996: estabelece as normas de autorização administrativa e 

requisitos de solvência das SGR.  
1997 Circular 5/1997 do Banco de Espanha às entidades de crédito (modifica a circular 

04/1991): dispõe sobre as normas de contabilidade e modelos de demonstrativos 

financeiros, em que se qualifica e pondera o aval das SGR espanholas.  
1997 Real Decreto 1644/1997: estabelece as normas de autorização administrativa e 

requisitos de solvência das SGR. 
1998 Ordem de 12 de fevereiro de 1998: dispõe sobre as normas especiais para a 

elaboração, documentação e apresentação de informações contábeis das SGR. 
1998 Circular 10/1998: dispõe sobre os recursos próprios mínimos e outras informações 

de emissão obrigatória das SGR.  
2000 Ordem ministerial de 13/04/2000: modifica a antiga ordem de 1992 sobre recursos 

próprios e supervisão em base consolidada das SGR, Agencias de Valores e seus 

grupos, e também modifica a ordem de 30/12/1992 sobre as normas de solvência 

das entidades de crédito.  
2004 Circular 4/2004 do Banco de Espanha a entidades de crédito: dispõe sobre as 

normas de informação financeira pública e reservada, e modelo de demonstrativos 

financeiros. 
2008 Circular 3/2008 do Banco de Espanha a entidades de crédito: dispõe sobre a 

determinação e controle dos recursos próprios mínimos. 
2008 Circular 5/2008 do Banco de Espanha às sociedades de garantia recíproca: dispõe 

os recursos próprios mínimos e outras informações de emissão obrigatória. 
2009 Ordem EHA/1327/2009: dispõe sobre as normas especiais para a elaboração, 

documentação e apresentação de informação contábil das sociedades de garantia 

recíproca. 
2015 Real Decreto 84/2015: desenvolve e regula a Lei 10/2014 que estabelece a 

ordenação, supervisão e solvência das entidades de crédito. 
Fonte: Pombo e Herrero, (2003); CESGAR (2015). 

 

Ao final de 2014, o Sistema de Garantia da Espanha concedeu o montante 

acumulado de 30.641 milhões de euros em operações de financiamento, lastreados por um 

montante de garantias acumuladas de 27.507 milhões de euros, permitindo a sustentação de 
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646.681 postos de trabalho nas 116.223 pequenas e médias empresas atendidas. A tabela 06 

apresenta os principais indicadores de impacto econômico e social do Sistema de Garantia 

Espanhol e a figura 19 a sua lógica de funcionamento. (CESGAR, 2015) 

Tabela 02: Principais indicadores de desempenho do Sistema de Garantia da Espanha. 

Indicador Valor Unidade de medida 

Postos de trabalho 646.681 Trabalhadores 

Empresas associadas 116.223 Pequenas e médias empresas 

Investimento induzido na economia 35.759 Milhões de euros 

Avais concedidos 30.361 Milhões de euros 

Avais formalizados 27.507 Milhões de euros 

Risco Vivo (carteira ativa) 4.350 Milhões de euros 

Avais formalizados no exercício 

2014 

902 Milhões de euros 

Prazo de financiamento 92% Longo prazo (+ 03 anos) 

Tamanho das empresas 

beneficiadas 

92% Menos de 50 trabalhadores 

Fonte: CESGAR (2015, p. 15) 

 

 
Figura 16: Lógica de funcionamento do Sistema de Garantia da Espanha. 

Fonte: Adaptado de Pombo e Herrero (2003). 

 

 O Sistema de Garantia da Espanha é um dos mais sólidos da Europa segundo a 

Associação Europeia das Instituições de Garantia – AECM. De acordo com a revisão da 

literatura e com os dados constantes nos documentos das instituições representativas, os 

principais fatores críticos de sucesso do modelo espanhol são apontados a seguir: 
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a) Legislação. O Sistema de Garantia da Espanha possui um arcabouço regulatório 

sólido e que vem ao longo do tempo evoluindo para atender às normas 

internacionais [Acordos de Basiléia
24

], bem como as necessidades internas do 

setor em face ao desenvolvimento e expansão do modelo pela Espanha. Isso 

permite dar segurança e estabilidade ao Sistema, por meio da supervisão exercida 

pelo Banco da Espanha. A legislação e as regulamentações do Banco de Espanha 

contemplam critérios de gestão de risco e solvência, redução da necessidade de 

capital para provisionamento das entidades financeiras, exigência de formação de 

fundo de reserva próprio de, ao menos, 03 vezes o capital social, entre outras 

medidas prudenciais; 

b) Modelo societário mutualista. Os sócios estão divididos em duas categorias: os 

sócios protetores e os sócios beneficiários. As empresas beneficiárias das 

garantias estão obrigadas a participar no capital social da SGR. Essa participação 

é reembolsável, ou seja, se o empresário quiser, pode solicitar a restituição do 

capital aportado na SGR no vencimento de sua operação. Os sócios protetores não 

podem compor mais de 50% do capital da SGR, o que a caracteriza como uma 

instituição tipicamente privada.  

c) Alianças estratégicas. Em âmbito nacional o Sistema de Garantia Espanhol tem o 

apoio da Direção Geral da Indústria e da Pequena e Média Empresa, uma unidade 

do Ministério da Indústria, Energia e Turismo; da Confederação Espanhola de 

Organizações Empresariais; da Confederação Espanhola da Pequena e Média 

Empresa; do Instituto de Crédito Oficial – ICO; da Espanha Exportação e 

Investimento – ICEX; da Câmara de Comércio da Espanha e da Companhia 

Espanhola de Refinanciamento – CERSA. Em âmbito local, as SGR contam com 

o apoio, suporte e investimento das Comunidades Autônomas, das Associações 

Empresariais locais, de Bancos e Cooperativas de Trabalho e de Crédito. Essas 

alianças permitem dar credibilidade e ampliar a penetração das SGR no tecido 

empresarial de seu território de atuação. 

d) Governança. A Governança das SGR Espanholas é exercida pela Assembleia 

Geral de sócios, pelo Conselho de Administração, cujos representante dos sócios 

protetores e dos sócios beneficiários são eleitos pela Assembléia Geral. Cabe ao 

Conselho de Administração nomear um Diretor Geral, que será o executivo 

máximo responsável pela gestão da SGR.    

e) Gestão e estrutura profissionalizada. A estrutura organizacional das SGR é 

departamentalizada por funções, cabendo a gestão da organização ao Diretor 

Executivo, que responde ao Conselho de Administração. A estrutura difere um 

pouco em função do tamanho da SGR, mas são comuns os departamentos 

comercial/relações institucionais, operações, análise e gestão de riscos, 

administração geral e finanças. As 23 SGR Espanholas empregavam um total de 

547 pessoas ao final de 2014, uma média de 23 profissionais por Sociedade.  

                                                 
24

 Os Acordos de Basiléia são um conjunto de medidas e regras de regulação bancária em nível mundial. O primeiro acordo, denominado 

Basiléia I foi firmado em 1988 na cidade de Basiléia, Suíça, com adesão de 100 países. Seu objetivo foi criar exigência mínimas de capital 

para os bancos comerciais como precaução ao risco de crédito. O segundo acordo [Basiléia II] foi firmado em 2004, é um aprimoramento do 

primeiro e veio a substituí-lo. Neste foram fixados 03 pilares [Capital – guardar; Supervisão – fiscalizar; Transparência e Disciplina de 
Mercado – divulgar] e 29 princípios básicos de contabilidade e supervisão bancária. O terceiro Acordo [Basiléia III] é uma reforma de toda a 

regulamentação bancária internacional, com o objetivo de ampliar as reservas de capital dos bancos para suportar períodos de crise 

econômica, evitando crises de liquidez e risco sistêmico.  
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f) Representatividade em nível nacional e internacional.  A Associação das 

Sociedades de Garantia Recíproca - CESGAR atua com o propósito de representar 

e defender os interesses das SGR associadas. Promove todo o tipo de acordo com 

instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que resultem em 

benefício para os associados. Além disso desenvolve um trabalho de assessoria e 

assistência técnica, realiza estudos e desenvolve planos de qualificação. A 

CESGAR representa o Sistema de Garantia Espanhol na Associação Europeia de 

Instituições de Garantia – AECM. Essa atuação representativa resulta em um 

canal de comunicação com órgãos de governo e instituições multilaterais, 

permitindo discutir ações em prol do fortalecimento do Sistema na Espanha e no 

âmbito dos países da União Europeia.  

g) Refinanciamento público: A Companhia Espanhola de Refinanciamento – 

CERSA exerce um papel importante para garantir a solvabilidade do Sistema de 

Garantia Espanhol, uma vez que absorve parte do risco avalizado pelas SGR. 

Além de contribuir para a solvência do Sistema, o refinanciamento estatal, por 

meio da CERSA, está atualmente sendo uma base fundamental em que se apoiam 

as SGR para: (i) adaptar-se a um novo ambiente, enfrentar a crise de confiança 

generalizada e estabelecer relações sólidas com um novo mapa de entidades de 

crédito que permitam incrementar a participação dessas entidades no crédito às 

pequenas e médias empresas; (ii) facilitar o financiamento de pequenas e médias 

empresas com condições mais favoráveis que lhes permitam não perder 

competitividade frente a empresas de outros mercados, ao contar com fundos 

estatais para contra garantia de forma gratuita. Além disso, a CERSA ainda conta 

com um refinanciamento supranacional através de convênio com o Fundo 

Europeu de Investimento – FEI, o qual contra garante parte da carteira de 

garantias da CERSA. 

h) Cultura associativista: O modelo mutualista requer um tecido empresarial bem 

estruturado e é um instrumento através do qual o próprio empresariado, junto com 

outras instituições trata de resolver os problemas de acesso a financiamento por 

meio das garantias. O empresariado da Espanha, por razões culturais, entende o 

associativismo como uma forma de unir interesses em prol de objetivos comuns. 

Isso facilita a formação de redes de cooperação e a adesão das empresas a 

modelos mutualistas como as SGR. 

i) Isenções fiscais: As SGR espanholas estão isentas de uma série de tributos, 

porque o governo espanhol entende o caráter de utilidade e importância dessas 

instituições para a dinâmica da economia local. As isenções estão previstas em 

Lei.  

 

2.3.5 – Sistema de Garantia do Chile  

Conforme mencionado anteriormente, o Sistema de Garantia no Chile é um modelo 

misto, composto por um Fundo de Garantia Nacional, de caráter público, por 14 Sociedades 

de Garantia Recíproca, de caráter privado, e ainda pela Corporação de Fomento da Produção 

– CORFO, agência estatal de desenvolvimento do governo chileno. 



- 62 - 

O primeiro mecanismo de apoio ao financiamento de micro e pequenas empresas 

criado no Chile foi o Fundo Nacional de Garantias – FOGAPE. Constituído por lei no ano de 

1980, possui personalidade jurídica de direito público, com capital próprio 100% aportado 

pelo Governo do Chile, sendo representado legalmente pelo Banco Estado. O FOGAPE tem 

exercido um importante papel na economia chilena, pois, além de promover o acesso a 

financiamento de micro e pequenas empresas, atua também como um mecanismo de política 

pública para períodos de crise econômico e/ou desastres naturais, flexibilizando o acesso a 

financiamento para empresas de maior porte, de forma a reduzir impactos da cadeia produtiva, 

com efeito final nos segmentos de menor porte, fornecedores desta cadeia (TOSELLI, 2014). 

Também é importante destacar o papel da Corporação de Fomento da Produção – 

CORFO no sistema de garantias do Chile. A CORFO foi criada em 1939 e é um organismo do 

Estado Chileno responsável por impulsionar a atividade produtiva nacional. Sua missão é 

melhorar a competitividade e a diversificação produtiva do país, através do fomento ao 

investimento, à inovação e ao empreendedorismo, fortalecendo, dessa forma, o capital 

humano e as capacidades tecnológicas para alcançar um desenvolvimento sustentável e 

territorialmente equilibrado.  

A organização passou a atuar no sistema de garantia chileno com a criação, em 2007, 

de um Fundo de Garantia para Investimentos – FOGAIN. A criação do FOGAIN contou com 

o apoio técnico da equipe do FOGAPE e representou uma complementariedade ao sistema de 

garantia chileno, uma vez que o FOGAPE atingiu, nesse mesmo período, o seu limite 

operacional. Após mudanças legais recentes para fazer frente à crise econômica de 2008, 

foram feitas diversas incorporações ao FOGAPE, entre elas se destaca a incorporação das 

Cooperativas de Poupança e Crédito, o que resultou em um aumento de capital do fundo, 

passando de 130 milhões de dólares para 240 milhões de dólares.  

Houve também maior diversificação de instituições aportantes, passando de três em 

1998 para mais de trinta ao final de 2010. Isso resultou em cerca de 79.000 mil operações com 

a garantia do FOGAPE, atingindo um montante de 3.200 milhões de dólares em garantias, o 

que representa cerca de 20% do mercado de crédito no Chile. Uma característica interessante 

do FOGAPE é que os recursos são destinados sob a forma de licitação. Nesse sentido, as 

Instituições Financeiras e as Instituições de Garantia Recíproca adquirem direitos de garantia 

[grifo meu], ou seja, o recurso não é repassado às instituições, mas fica reservado até o 

montante homologado na licitação (CORFO, 2015; ESPINOSA, 2014). 
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No Chile, as Instituições de Garantia Recíproca - IGR foram criadas em 2007 pela 

Lei 20.179, que dispõe sobre a autorização de constituição e regula o funcionamento dessas 

instituições. Elas podem ser juridicamente constituídas como sociedades anônimas ou 

cooperativas de garantia e têm o propósito de ser um mecanismo adicional para outorga de 

garantias a micro, pequenas e médias empresas. São reguladas pela Superintendência de 

Bancos e Instituições Financeiras – SBIF e devem ser classificadas por uma entidade 

classificadora de riscos inscrita na SBIF.  

A lei de criação pressupõe que sejam Administradoras de Fundos de Garantia e, 

portanto, não comprometem seu patrimônio, mas sim os recursos líquidos de um ou mais 

fundos por elas administrados. Os recursos dos fundos são provenientes de investimentos e 

aporte de programas específicos gerenciados pela CORFO, contando com recursos de maioria 

estatal, podendo ainda contratar contra garantias do FOGAPE. No modelo chileno, as IGR 

garantem 100% da operação, incluindo os juros. As garantias exigidas das empresas são 

apresentadas em nome da IGR, cabendo à IGR em caso de default arcar com as providências 

de tomada de bens para recuperação do valor honrado. O FOGAPE contra garante até 80% 

das operações das IGR (ESPINOSA, 2014). 

Cabe ressaltar que, para as Instituições de Crédito no Chile contarem com a garantia 

de uma IGR, é mais vantajoso do que a garantia do FOGAPE, dado o grau de cobertura da 

exposição ao risco. A figura 17 apresenta a lógica de funcionamento do Sistema de Garantia 

do Chile e as figuras 18 e 19 os principais indicadores de resultado do FOGAPE e das IGR 

chilenas. 

 

Figura 17: Lógica de funcionamento do Sistema de Garantia do Chile. 

Fonte: Adaptado de Toselli (2014) e Espinosa (2014). 
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Figura 18: Indicadores de Desempenho do FOGAPE. 

Fonte: Adaptado de Toselli (2014). 

 

 

Figura 19: Indicadores de Desempenho das IGR. 

Fonte: ASIGAR (2013);  Toselli (2014) 

 

Segundo Toselli (2014), os fatores críticos de sucesso do Sistema de Garantia do Chile 

são:  

a) Credibilidade e confiança frente ao sistema financeiro; 

b) Supervisão por organismo técnico especializado; 

c) Liquidez e reconhecimento da garantia pelo órgão regulador; 

d) Administração autônoma, profissional e técnica, com foco nos operadores; 

e) Modelo de negócios que permita maximizar o uso da garantia; 

f) Orientação ao segmento de pequenas e médias empresas por parte das instituições 

financeiras; 

g) Participação multisetorial nos Órgãos Diretivos; 
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h) Adequação da gestão de riscos [sustentação e auto sustentabilidade ao longo do 

tempo]; 

i) Monitoramento rigoroso das operações em curso; 

j) Intensidade no uso de tecnologia nos processos de negócio visando a 

escalabilidade, produtividade e auxílio na gestão de riscos; 

k) Simplificação dos processos para constituição e honras de garantia; 

l) Capacitação periódica das Instituições financeiras [área comercial, operações, 

legal, risco]; 

m) Difusão e capacitação das pequenas empresas para uso adequado do crédito e 

garantia; 

n) Desenvolvimento de mecanismos de incentivo aos operadores financeiros e 

usuários finais; 

o) Desenvolvimento permanente de novos produtos e serviços com garantia; 

p) Desenho e monitoramento de indicadores de gestão; 

q) Incorporação de mecanismos de contra garantia. 

 

Embora o modelo vigente de garantias no Brasil tenha sido inspirado em modelos 

europeus, possui muitas semelhanças com o modelo de garantias de crédito em vigor no 

Chile.  

 

2.3.6 – Síntese dos fatores críticos identificados nos Sistemas de Garantia de Crédito de 

Portugal, Espanha e Chile.  

As referências internacionais utilizadas neste estudo apresentam um conjunto de 

fatores que contribuíram para o desenvolvimento dos sistemas de garantia de crédito. Embora 

representem elementos importantes, há que se considerar, contudo, as características e 

peculiaridades das políticas de estímulo e também das estruturas institucionais de apoio em 

cada país.  

Pode-se observar que, em todos os três países estudados, houve um longo período para 

consolidação do modelo, e, naqueles países em que o sistema surge sem uma regulamentação 

própria, o desenvolvimento acontece somente após a promulgação de instrumentos legais e 

regulatórios que permitiram maior solidez e confiança entre as instituições integrantes do 

sistema financeiro desses países. O quadro 04 apresenta uma síntese dos principais fatores 

críticos de sucesso identificados na literatura para os sistemas de garantia de Portugal, 

Espanha e Chile.  
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Quadro 04: Síntese dos fatores críticos de sucesso – Portugal, Espanha e Chile. 

Fator crítico Espanha Portugal Chile 

Legislação X X X 

Supervisão bancária X X X 

Governança X X X 

Estrutura organizacional profissionalizada X X  

Administração autônoma, profissional e técnica   X 

Refinanciamento X X X 

Cultura associativista X   

Gestão do risco  X X 

Alianças estratégicas X X  

Modelo societário mutualista X X  

Isenções fiscais X   

Estratégia de constituição  X  

Processos simplificados   X 

Uso intensivo de tecnologia  X X 

Desenvolvimento de novos produtos   X 

Monitoramento de indicadores de gestão   X 

Capacitação do usuário final para uso consciente 

do crédito. 
  X 

Representatividade nacional e internacional X X  

Elaboração própria. 

 

 

2.4. O Setor de Garantia no Brasil 

 

O Brasil possui Fundos de Garantia e Sociedades Garantidoras de Crédito disputando 

a preferência do mesmo tipo de cliente. 

Segundo Pombo, Molina e Ramírez (2008), para caracterizar a existência em um país 

de um Sistema Nacional de Garantia, alguns elementos devem existir, a saber: (i) 

regulamentação específica; (ii) supervisão por órgão competente; (iii) integração e 

complementariedade entre os atores; (iv) existência de mecanismos de contra garantia.  

A seguir são apresentados os principais players que compõem o setor de garantias no 

Brasil. 
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2.4.1 – Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa – FAMPE 

O primeiro mecanismo de garantia de crédito para pequenos negócios foi criado no 

Brasil em 1995 por iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – 

SEBRAE. O Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa – FAMPE
25

 surgiu com um 

aporte inicial do SEBRAE de R$ 25 milhões destinados a garantir um volume de operação 

com garantia de até R$ 375 milhões. O propósito era viabilizar a concessão de garantias 

complementares nos financiamentos e empréstimos pleiteados pelas micro e pequenas 

empresas junto às instituições financeiras credenciadas, podendo garantir operações para: (i) 

implantação de novos empreendimentos; (ii) investimentos fixos e mistos (investimento + 

capital de giro); (iii) aquisição/absorção de tecnologia e assistência técnica; (iv) 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de novos produtos e processos; (v) aquisição de 

equipamentos para controle de qualidade; (vi) aquisição de veículos utilitários; (vii) 

implementação de programas de gestão de qualidade e certificação ISO. No primeiro ano de 

atividade, foram realizadas 189 operações, e, ao final de 2014, o Fundo contabilizava 245 mil 

operações, com R$ 7.26 bilhões de garantias concedidas, gerando uma adicionalidade de 

financiamentos da ordem de R$ 10.01 bilhões.  (SEBRAE, 2014b).  

De acordo com a classificação proposta por Pombo, Molina e Ramiréz (2013), o 

FAMPE em verdade é um Programa de Garantias e não um Fundo de Garantia, pois seu 

recurso é de origem pública, vinculado ao orçamento e administração de entidade de caráter 

privado, caracterizada como um serviço social autônomo. A análise de risco e monitoramento 

da operação é delegada aos agentes financeiros conveniados e a garantia é do tipo de carteira 

e não individualizada. 

 

2.4.2 – Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade – FGPC 

Dois anos após o lançamento do FAMPE, é criado o Fundo de Garantia para 

Promoção da Competitividade – FGPC, por intermédio da Lei 9.531 de 10 de dezembro de 

1997, com a finalidade de prover recursos para garantir o risco das operações de 

financiamento realizadas, direta ou indiretamente, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES e pela Agência Especial de Financiamento Industrial - 

FINAME, quando voltadas para micros e pequenas empresas ou para médias empresas 

                                                 
25

 Para mais informações consultar http://www.sebrae.com.br  
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exportadoras ou fornecedoras de insumos utilizados em produtos exportados. O Fundo foi 

constituído com recursos do Tesouro Nacional, é vinculado ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC e administrado pelo BNDES, 

legalmente designado seu gestor (BNDES, 2013). 

A medida provisória nº 464, de 9 de junho de 2009, convertida na Lei nº 12.087, de 

11 de novembro de 2009 permitiu o aporte da União em Fundos Garantidores de Risco em 

Operações de Crédito para micros, pequenas e médias empresas. Desta forma, o BNDES 

criou o Fundo Garantidor de Investimento – FGI, com a emissão da Circular BNDES nº 

89/2009. A medida provisória supracitada determinou ainda que a partir do início da 

operacionalização pelo BNDES de novo fundo com aquelas características, não haveria mais 

concessão de novas garantias pelo FGPC. Sendo assim, o FGPC ficou impedido de contratar 

novas operações a partir de novembro de 2009.  

É importante destacar dois fatores que levaram a inatividade do FGPC: (i) a perda de 

sua credibilidade junto às instituições financeiras, em razão do não pagamento imediato de 

honras de garantia devido a problemas de contingenciamento orçamentário do MDIC; (ii) o 

elevado índice de inadimplência da carteira dos agentes financeiros [acima de 12%], que 

impediu esses agentes de operarem quando foram emitidas normas prudenciais por parte do 

BNDES.  

Segundo o Relatório de Gestão do Exercício 2012 do FGPC, ao final deste exercício, 

o Fundo tinha um patrimônio de R$ 1.02 bilhões, com uma carteira acumulada de R$ 2.6 

bilhões em garantias emitidas, cobrindo um total acumulado de R$ 3.6 bilhões em 

financiamentos, apresentando uma carteira ativa de R$ 206 milhões.  Ao longo do tempo em 

que esteve operando, beneficiou um total de 13.343 empresas, sendo a sua maioria empresas 

de pequeno porte. (BNDES, 2013) 

Da mesma forma que o FAMPE, considerando a classificação proposta por Pombo, 

Molina e Ramiréz (2013), o FGPC é um Programa de Garantia, com recursos de origem 

pública, vinculado ao orçamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – 

MDIC e administrado por um Banco de Desenvolvimento, o BNDES.  

 

2.4.3 – Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER 

O Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER foi criado 

por meio da lei 9.872 de 23 de novembro de 1999, alterada pela lei 10.360 de 27 de dezembro 
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de 2001 e pela lei 11.110 de 25 de abril de 2005. É um fundo especial de natureza contábil, 

vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, gerido pelo Banco do Brasil S.A e 

supervisionado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - 

CODEFAT. O fundo possui um regulamento próprio e tem por finalidade garantir parte do 

risco dos financiamentos concedidos pelas instituições financeiras oficiais federais, 

diretamente ou por intermédio de outras instituições financeiras, no âmbito do Programa de 

Geração de Emprego e Renda – PROGER, Setor Urbano, e do Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO. Seus recursos são provenientes de aportes 

regulares que se originam da diferença entre a aplicação da taxa média referencial do Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia - SELIC e da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, na 

remuneração dos saldos disponíveis de depósitos especiais do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT, nas instituições financeiras oficiais federais, destinados aos 

financiamentos do PROGER, ainda não liberados aos tomadores finais dos financiamentos. A 

lei de criação do fundo estipula um limite máximo de aportes de R$ 200 milhões, sendo este 

valor atingido no ano de 2013  (BANCO DO BRASIL, 2015b). 

O FUNPROGER opera somente com as instituições financeiras oficiais federais, 

sendo atualmente operadores o Banco do Brasil S.A., a Caixa Econômica Federal, o Banco do 

Nordeste do Brasil e o Banco da Amazônia. O Fundo está inoperante desde 2011 em função 

de os agentes financeiros operadores terem atingido o nível máximo de inadimplência [7%]. 

Ao longo do período de operação, teve um histórico de 574.435 operações, com um volume 

de financiamento de R$ 8.5 bilhões, garantidos por R$ 6.6 bilhões (BANCO DO BRASIL, 

2015b). 

 

2.4.4 – Fundo de Garantia de Operações – FGO 

O Fundo de Garantia de Operações – FGO tem natureza privada, patrimônio próprio 

e separado do patrimônio dos seus cotistas e do seu Administrador, inscrito no CNPJ sob o 

número 10.983.890/0001-52. Foi constituído pelo Banco do Brasil S.A., com base nos termos 

da Medida Provisória nº 464, de 09 de junho de 2009, a qual foi convertida na Lei nº 12.087, 

em 11 de novembro de 2009. Essa lei autorizou a União a participar de fundos garantidores de 

crédito até o limite de R$ 4 bilhões, mediante a integralização de cotas. O gestor do Fundo é o 

próprio Banco do Brasil S.A e os maiores cotistas de acordo com a posição de cotas em 

31/12/2014 são o Banco do Brasil [55,68%], a União [34,45%] e a Caixa Econômica Federal 
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[9,8%]. As demais cotas [0,07%] estão distribuídas entre a Agência de Desenvolvimento do 

Estado do Rio – AGERIO, o Banco do Nordeste e a Agência de Desenvolvimento do Estado 

de São Paulo – DESENVOLVE-SP. (BANCO DO BRASIL, 2015a) 

O FGO foi criado com o intuito de possibilitar o acesso ao crédito, garantindo parte 

do risco de crédito dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas instituições 

financeiras cotistas do Fundo para micro, pequenas e médias empresas, microempreendedores 

individuais e autônomos transportadores rodoviários de carga, na aquisição de bens de capital 

inerentes a sua atividade. Suas regras de operação são definidas em Assembleia Geral dos 

Cotistas, órgão máximo de governança do Fundo. Desde sua criação, em 2009, realizou um 

histórico de 1.652.000 operações, com um montante de financiamento de R$ 70.6 bilhões, 

garantidos por R$ 53 bilhões de reais. De acordo com o Relatório de Administração do FGO 

para o exercício de 2014, das 218.929 operações contratadas naquele ano, 78,3% foram de 

micro e pequenas empresas, conforme o critério de classificação da Lei 123/2006. (BANCO 

DO BRASIL, 2015a) 

 

2.4.5 – Fundo de Garantia de Investimento – FGI 

O Fundo Garantidor para Investimentos - FGI foi criado em 2009, tem natureza 

privada, patrimônio segregado e recursos próprios. Está inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 10.993.128/0001-57 e sua gestão está a cargo do 

BNDES. Sua finalidade é colaborar para a ampliação do acesso ao crédito para micro, 

pequenas e médias empresas [MPME
26

], microempreendedores individuais e autônomos 

transportadores de carga. Para cumprir este propósito o Fundo complementa garantias, 

assumindo parte do risco de crédito em operações de financiamento.  

Desde 2010, quando outorgou sua primeira garantia, o BNDES FGI já apoiou mais 

de 26 mil operações, representando R$ 4.7 bilhões em financiamentos a mais de 20 mil 

beneficiárias distintas, sendo que 92,5% das operações são caracterizadas com a finalidade de 

investimento  (BNDES, 2015). 

No encerramento do ano de 2014, a estrutura de capital do BNDES FGI era 

composta pela participação da União Federal como cotista majoritária, com 80,9% de suas 

                                                 
26

 O BNDES-FGI adota um critério de classificação do porte da empresa diferente da Lei 123/2006 e suas alterações, exceto para os 

microempreendedores individuais. Segundo o Estatuto do BNDES-FGI: (i) microempresas são aquelas cuja Receita Operacional Bruta anual 
ou anualizada seja inferior ou igual a R$ 2.400.000,00; (ii) pequenas empresas são aquelas cuja Receita Operacional Bruta anual ou 

anualizada seja superior a R$ 2.400.000,00 e inferior ou igual a R$ 16.000.000,00; (iii) médias empresas são aquelas cuja Receita 

Operacional Bruta anual ou anualizada seja superior a R$ 16.000.000,00 e inferior ou igual a R$ 90.000.000,00. 
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cotas, seguida pelo BNDES, com participação de 15,0%. O percentual restante, 4,1%, estava 

distribuído entre os 23 demais cotistas, todas instituições financeiras de caráter público ou 

privado. De acordo com o Estatuto do Fundo, além do limite global de alavancagem do Fundo 

equivalente a doze vezes o seu Patrimônio Líquido – PL, há outros dois fatores que estipulam 

o limite de operação para cada instituição financeira: (a) nenhuma instituição financeira 

poderá contratar garantias que ultrapassem quatro vezes o PL do Fundo; (b) a instituição 

financeira não pode contratar garantias que ultrapassem o limite de duzentas vezes o valor de 

suas cotas patrimoniais. Em 31 de dezembro de 2014, o PL do Fundo era de R$ 663,2 

milhões, o que resultava em um limite global de R$ 8,0 bilhões. Findo o exercício de 2014, o 

valor comprometido com garantias somava R$ 3,3 bilhões, o que representava 41,3% do 

limite (BNDES, 2015). 

Cabe destacar que o BNDES-FGI é o único Fundo em operação no Brasil que possui 

a maior diversificação de cotistas, evidenciando a credibilidade e a confiança das instituições 

financeiras na gestão do Fundo. Isso é resultado da Lei nº 12.087 de 11 de novembro de 2009, 

a qual permitiu aos Fundos de Garantia captar recursos sob a forma de cotas de participação e 

exercer uma gestão profissional dos seus ativos, minimizando os problemas de 

contingenciamento orçamentário existentes anteriormente em Programas de Garantia, como 

no exemplo do FGPC e FUNPROGER, cujos recursos estavam vinculados ao orçamento do 

Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio e do Ministério do Trabalho e 

Emprego, respectivamente. 

 Entre os Fundos em operação no país, o FGI se diferencia por possuir práticas de 

gestão bem estruturadas e que priorizam os preceitos da ética e da transparência. Destaque-se: 

(i) o nível e qualidade da informação presente em seu relatório de gestão; (ii) a emissão 

frequente de circulares aos operadores e cotistas do fundo, (iii) investimento constante em 

ferramentas tecnológicas para melhoria e agilidade dos aspectos operacionais e de gestão da 

informação. 

 

2.4.6 – A Rede de Sociedades de Garantia de Crédito 

O modelo de Sociedades de Garantia Recíproca foi introduzido no Brasil por 

iniciativa de empresários da cidade de Caxias do Sul, região da Serra Gaúcha no Estado do 

Rio Grande do Sul, após uma visita técnica à região de Vêneto – Itália. A primeira 

organização deste tipo, a Associação de Garantia de Crédito da Serra Gaúcha – Garantiserra,  



- 72 - 

surgiu como um projeto piloto no ano de 2003 e teve o apoio técnico, financeiro e 

institucional do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, através do Fundo 

Multilateral de Investimento – FUMIN/BID, do SEBRAE Nacional, do SEBRAE Rio Grande 

do Sul, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, das Prefeituras Municipais da região da 

Serra Gaúcha, além de associações comerciais, sindicatos e várias outras entidades 

representativas de classe da região. O seu Fundo de Risco Local – FRL possui aportes de 

recursos mistos, privados e públicos. Em razão desta característica, a sua governança também 

é mista, contando com onze membros participantes em seu Conselho de Administração, 

compostos por: um representante de entidade empresarial associada; um representante do 

Sebrae; um representante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; dois representantes do 

conjunto de municípios que fazem parte da região de abrangência e que aportaram recursos no 

FRL; seis representantes, portanto a maioria, das empresas associadas. (CASTRO, 2014; 

CAVINATO, 2014) 

Desde a criação da Garantiserra, ocorreram avanços importantes no país referentes a 

apoio ao segmento das micro e pequenas empresas, com destaque especial para a Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores.  Destaca-se o artigo 60-A: 

 
Art. 60-A.  Poderá ser instituído Sistema Nacional de Garantias de Crédito 

pelo Poder Executivo, com o objetivo de facilitar o acesso das 

microempresas e empresas de pequeno porte a crédito e demais serviços das 

instituições financeiras, o qual, na forma de regulamento, proporcionará a 

elas tratamento diferenciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo de 

atendimento a outros públicos-alvo. Parágrafo único.  O Sistema Nacional de 

Garantias de Crédito integrará o Sistema Financeiro Nacional. 

 

  

Embora exista a prerrogativa legal, até o fechamento deste trabalho, não houve a 

institucionalização e regulamentação de um Sistemas Nacional de Garantia de Crédito pelo 

Poder Executivo.  

A partir do ano de 2008 o SEBRAE estimulou a criação de Sociedades Garantidoras 

de Crédito através do lançamento de uma Chamada Pública de Apoio a Projetos desta 

natureza e a destinação de R$ 30 milhões para aporte inicial nos Fundos de Risco Locais. O 

intuito foi contribuir para a promoção de um amplo sistema de garantia de crédito no país, 

apoiando o surgimento de instituições com as mesmas características da pioneira Garantiserra, 

com vistas a oferecer maiores oportunidades de acesso ao crédito e serviços empresariais aos 

pequenos empreendimentos. Como resultado da Chamada Pública foram apresentados 19 
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projetos envolvendo 18 Unidades Federativas, 83 proponentes e 193 parceiros. (CASTRO, 

2014) 

O cenário nacional da Rede de Sociedades Garantidoras de Crédito no país ao final 

do primeiro trimestre de 2015 é apresentado na figura 20. 

 

Figura 20: Mapa de Distribuição das SGC no Brasil, em operação e novas iniciativas. 

Fonte: SEBRAE (2015) – Indicadores de Desempenho SGC – Primeiro trimestre 2015. 

 

 

2.5. Modelos de Gestão. 

 

2.5.1 Alinhamento conceitual 

A terminologia para determinados conceitos na literatura sobre administração e 

gestão empresarial é rica, variada e, por vezes, confusa, com a utilização de conceitos de 

forma equivocada. Sendo assim, faz-se necessário primeiramente alinhar os conceitos sobre 

Modelo de Gestão, Sistema de Gestão e Ferramentas de Gestão que serão utilizados nesta 

seção do trabalho.  

Ferreira et al. (2006) defendem que o conceito de modelo pode ser definido como 

algo que serve de exemplo ou norma em determinada situação. Segundo os autores, a palavra 

modelo se origina do latim modulus, que traz consigo a ideia de molde, forma; e sua 

utilização se aplica em diferentes contextos, convergindo para a ideia de organização e 

ordenamento de partes que compõem um conjunto.  
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Um modelo é, portanto, uma referência a ser seguida, mas é importante considerar os 

elementos influenciadores do modelo e o contexto no qual será aplicado. Ferreira et al. (2006) 

defendem ainda que “a singularidade existente nas organizações impede que qualquer modelo 

de gestão, por mais eficaz que possa parecer, seja considerado ideal. A adequação dos 

modelos às características próprias de cada organização é primordial para o sucesso da gestão. 

”  

Maximiano (2010) argumenta a existência de apenas dois modelos de gestão: o 

modelo mecanicista e o modelo orgânico. Para o autor, a organização mecanicista ou 

burocratizada enfatiza as regras e procura imitar o funcionamento padronizado de uma 

máquina, tende a ser impessoal, rígida e regulamentada. Por outro lado, as organizações que 

adotam um modelo de gestão orgânico procuram reduzir o grau de formalidade e 

impessoalidade, buscam dar maior ênfase ao sistema social e às iniciativas pessoais; a 

hierarquia e a especialização são menos importantes e a comunicação informal é incentivada.  

Ainda que não exista um modelo de gestão ideal, as organizações modernas têm 

buscado utilizar modelos referenciais que permitam estabelecer padrões de excelência na 

gestão em níveis mundiais. No Brasil, o Modelo de Excelência em Gestão
®

 – MEG, difundido 

pela Fundação Nacional da Qualidade - FNQ, é a referência de modelo de gestão perseguido 

por muitas organizações.  

O MEG é um modelo de referência e aprendizado que serve para todo tipo e porte de 

empresa. Suas principais características são: (i) Modelo sistêmico: possui um conceito de 

aprendizado e melhoria contínua, pois seu funcionamento é inspirado no ciclo do PDCL 

[Plan, Do, Check, Learn]; (ii) Não é prescritivo: não existe prescrição na sua implementação 

de práticas de gestão. O modelo não dita regras, nem indica ferramentas, estrutura ou forma 

de gerir o negócio, mas levanta questionamentos, permitindo um exercício de reflexão sobre a 

gestão e a adequação de suas práticas aos conceitos de uma empresa classe mundial; (iii) 

adaptável a todo tipo de organização, pois permite às organizações adequar suas práticas de 

gestão aos conceitos de uma empresa classe mundial, respeitando a cultura existente. O 

modelo tem como foco o estímulo à organização para obtenção de respostas, por meio de 

práticas de gestão, sempre com vistas à geração de resultados que tornem a organização mais 

competitiva (FNQ, 2014a). 

A utilização do termo “sistema” na literatura sobre administração tem sua origem na 

teoria geral dos sistemas, cujo principal autor e a quem é atribuída a sua criação é o cientista 
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austríaco Ludwig Von Bertalanffy
27

 [1901 – 1972]. De acordo com sua teoria, um sistema é 

um todo complexo ou organizado; é um conjunto de partes ou elementos, formando um todo 

unitário e complexo que produz algum tipo de resultado ou efeito. Todo o sistema é composto 

por um conjunto de elementos ou componentes interdependentes, que se organizam em três 

partes: entrada, processo e saída, mantendo com o ambiente uma relação de troca de energia 

(MAXIMIANO, 2010). 

Araújo (2011) defende que o conceito de sistema tem uma extrema relação com a 

palavra ambiente. Para o autor, sistema é um conjunto de partes coordenadas para realizar um 

conjunto de finalidades, com ênfase no aspecto de coordenação, qualquer que seja a atividade 

exercida, meio ou fim.  

Para a Fundação Nacional da Qualidade, Sistema de Gestão é um conjunto de 

práticas padronizadas, logicamente inter-relacionadas com a finalidade de gerir uma 

organização e produzir resultados. Um Sistema de Gestão abrange todos os seus subsistemas 

de gestão, composto por práticas. O sistema de gestão costuma ser um emaranhado de práticas 

de gestão que interagem entre si, produzindo resultados financeiros ou não (FNQ, 2014b). 

O termo ferramenta de gestão, por sua vez, é utilizado na literatura para designar 

toda e qualquer técnica ou prática de gestão que contribua para apoiar a gestão e garanta 

resultados mais sustentáveis e competitivos para a organização. É comum a utilização de 

forma errônea do termo ferramenta de gestão para definir o que conceitualmente é um sistema 

de gestão (ARAÚJO, 2011). 

As ferramentas de gestão foram muito difundidas a partir da disseminação dos 

conceitos de controle da qualidade e gestão pela qualidade total.  Existem algumas dezenas de 

ferramentas de gestão, algumas consagradas e outras de eficácia questionável, sendo estas 

últimas muito mais próximas de modismos, sem uma comprovação científica e prática de seus 

benefícios e efeitos (FNQ, 2015). 

Existem no mercado muitas ferramentas de gestão para diferentes processos 

gerenciais da organização. Há aquelas para o planejamento estratégico, para o gerenciamento 

da rotina, para a solução de problemas, para o relacionamento com clientes, como para muitos 

outros processos (FNQ, 2015).  

                                                 
27

 Karl Ludwig von Bertalanffy nasceu em Viena – Ástria em 1901. Fez seus estudos em Biologia e interessou-se desde cedo pelos 

organismos e pelos problemas do crescimento. Desenvolveu seu trabalho científico nos Estados Unidos, onde faleceu em 1972 na cidade de 
Nova York. Seus trabalhos inicias datam de 1920 e são sobre a abordagem orgânica. Suas principais contribuições relativas à teoria geral dos 

sistemas são: “THE THEORY OF OPEN SYSTEMS IN PHYSICS AND BIOLOGY, 1950 - Science, 111: 23-29.” e “AN OUTLINE OF 

GENERAL SYSTEM THEORY, 1950  - British Journal of Philosophy of Science, 1: 139-164.”  
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O quadro 05 apresenta algumas das ferramentas de gestão mais consagradas tanto na 

literatura acadêmica como na prática empresarial. 

 

 

 

Quadro 05: Principais ferramentas de gestão comumente utilizadas por processo gerencial. 

Processo gerencial Ferramentas comumente utilizada 
Planejamento, posicionamento 

estratégico, definição do modelo de 

negócio. 

Balanced Score Card (BSC), Business Model Canvas 

(BMC), Análise SWOT, 5 forças de Porter, Análise VRIO. 

Gestão da produção. Kanban, Produção Enxuta (Lean Production, Sistema 

Toyota). 
Solução de problemas ou tratamento 

de falhas. 
Método de Análise e Solução de Problemas (MASP), 

Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe), Análise da 

Causa Fundamental – 5 Porquês, FMEA, CRM 
Desenvolvimento de novos produtos 

ou implementação de melhorias e 

inovações. 

Brainstorming, Benchmarking. 

Gestão da qualidade. Normas ISO 9000, 6 sigmas, Controle Estatístico do 

Processo (CEP), Padronização, Folha de Verificação, 

Cartas de Controle, Desdobramento da Função Qualidade 

(QFD), Auditorias de padrão, Avaliação de processos, 5 S, 

Cadeia de Valor, Fluxograma, Diagrama de Pareto, 

Histograma, Diagrama de Dispersão 
Gestão ambiental. Normas ISO 14000. 
Fonte: FNQ (2015). 

 

A figura 21 ilustra a distinção conceitual e a inter-relação entre os conceitos de 

Modelo, Sistemas e Ferramentas de Gestão. 

 

Figura 21: Distinção entre Modelo, Sistemas e Ferramentas de Gestão. 

Elaboração própria. 
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2.5.2 O imperativo da estratégia 

Definir estratégia depende do ponto de vista de quem a vê, pode mudar com o tempo 

e pode ter muitos significados, desde os mais abrangentes aos mais detalhados. Esta 

multiplicidade de definições torna a estratégia um conceito complexo e carregado de 

subjetividade. 

Mainardes, Ferreira e Raposo (2012) em estudo sobre o entendimento do conceito de 

estratégia em alunos recém-formados de 03 universidades de Portugal identificaram em sua 

revisão de literatura 39 conceitos distintos de estratégia entre diversos autores, desde Barnard 

em 1938 até Barney em 2001. Alguns dos principais autores e seus conceitos são 

reproduzidos no quadro 06. 

Quadro 06: Definições de estratégia 

Autor Definição de Estratégia 
Barnard (1938) Estratégia é o que importa para a eficácia da organização, seja do ponto de 

vista externo, em que salienta a pertinência dos objetivos em face do meio 

envolvente, ou do ponto de vista interno, no qual salienta o equilíbrio da 

comunicação dos membros da organização e a vontade de contribuir para a 

ação e para a realização de objetivos comuns. 
Drucker (1954) Estratégia é a análise de situação atual e de mudanças se necessárias. 

Incorpora-se a esta análise os recursos disponíveis e os que precisam ser 

adquiridos. 
Mintzberg (1967) Estratégia é a soma das decisões tomadas por uma organização em todos os 

aspectos, tanto comerciais como estruturais, sendo que a estratégia evolui de 

acordo com o processo de aprendizado do gestor da firma. 
Ackoff (1974) Estratégia é ligada aos objetivos de longo prazo e os caminhos para conquistá-

los, e que afetam toda a organização. 
Ansoff (1979) Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 

desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação da 

empresa com seu ecossistema. 
Mintzberg (1979) Estratégia é uma mediação de forças entre a organização e seu ambiente: 

estabelece padrões consistentes de decisões organizacionais conforme o 

ambiente vivenciado. 
Porter (1985) Estratégia é um conjunto de ações ofensivas ou defensivas para criar uma 

posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças 

competitivas e, assim, obter um retorno maior sobre o investimento. 
Henderson 

(1989) 
Estratégia é, sob o enfoque emergente, o uso da imaginação e da lógica para 

responder ao meio ambiente de tal forma que se gere como resultante uma 

vantagem competitiva para a empresa. 
Henderson 

(1991) 
Estratégia é a busca deliberada por um plano de ação para desenvolver e 

ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. As diferenças entre a 

organização e seus competidores são a base da sua vantagem competitiva. 
Porter (1996) Estratégia significa desempenhar atividades diferentes das exercidas pelos 

rivais ou desempenhar as mesmas atividades de maneira diferente. 
Mintzberg, 
Ahlstrand e 

Lampel 
(1998) 

Estratégia é força mediadora entre a organização e o seu meio envolvente, 

centrando-se nas decisões e ações que surgem naturalmente. A formação da 

estratégia não se limita aos processos intencionais, mas pode ocorrer como um 

padrão de ações formalizadas ou não. 
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Barney (2001) Estratégia é a teoria da firma de como competir com sucesso. Considera 

também o desempenho como um fator influenciado pela estratégia, já que se 

pode considerar que competir com sucesso significa ter um desempenho 

satisfatório. 
Fonte: Adaptado de Mainardes, Ferreira e Raposo (2012)  

 

Para Dess, Lumpkin e Eisner (2007) a gestão estratégica é uma das áreas do campo 

da gestão de maior destaque e relevância porque constitui um conjunto de ações gerenciais 

que permitem aos gestores de uma empresa mantê-la integrada ao seu ambiente de atuação e 

no curso correto de desenvolvimento, possibilitando desta forma atingir seus objetivos e sua 

missão.  

Grant (2002) defende que a gestão estratégica envolve um complexo relacionamento 

entre o foco da organização, os resultados que obtém, e o amplo espectro de variáveis 

ambientais externas e internas da empresa. Para uma boa gestão estratégica devem-se 

identificar as relações entre sistema de gestão, estratégia escolhida, estruturas atuais, recursos 

e capacidades disponíveis. 

Para Rodriguez (2002), é uma prerrogativa do funcionamento adequado de qualquer 

organização a existência de um modelo de gestão definido, ainda que não seja explícito e não 

esteja claro e visível para os empregados. Para o autor, o objetivo de um modelo de gestão é 

apresentar de forma estruturada e organizada como ocorre a integração entre os seus diversos 

sistemas. A figura 25 ilustra, segundo o autor, os pilares de um modelo de gestão, pautados no 

trinômio pessoas, processos e tecnologia. Esses pilares são suportados por processos de 

educação e aprendizagem organizacional e orientado pelas estratégias e anseios dos clientes.  

 

Figura 22: Pilares do Modelo de Gestão 

Fonte: Adaptado de Rodriguez (2002). 
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A estratégia é, portanto, um imperativo para qualquer modelo de gestão. Ela surge 

antes do modelo de gestão, que por sua vez deriva das premissas e diretrizes definidas na 

estratégia organizacional, moldando as atividades e ações da organização de forma a integrar 

suas capacidades e competências para o cumprimento de sua missão e alcance dos resultados 

esperados pelas partes interessadas.  

2.5.3 Fatores críticos de sucesso (FCS) 

Segundo Usman e Callum (2013) os primeiros registros na literatura sobre Fatores 

Críticos de Sucesso – FCS surgem a partir dos estudos de Rockart
28

. Após seu trabalho 

seminal em 1979, várias pesquisas sobre FCS podem ser vistas em múltiplas áreas, tais como 

operações de engenharia, gerenciamento de projetos, gestão da qualidade e gestão do 

conhecimento.  

 Fatores críticos de sucesso podem ser definidos como as poucas áreas-chave em que 

os resultados, quando são satisfatórios, irão garantir um desempenho bem-sucedido. O 

modelo FCS é empregado para medidas de gestão desde os anos setenta e essa abordagem 

mostra as principais áreas necessárias para garantir o sucesso na gestão. (ROCKART, 1982
29

 

apud OSEI-KYEI e CHAN, 2015). 

 Ika, Diallo e Thuiller (2012), ao estudarem os fatores críticos de sucesso em projetos 

do Banco Mundial, afirmam que: (i) o sucesso de um processo envolve tanto a eficiência 

como a eficácia, que é uma questão de perspectiva; (ii) existem os critérios de sucesso de um 

processo, que são princípios ou padrões utilizados para avaliar os resultados de um projeto; 

(iii) existem os fatores críticos de sucesso, que se referem mais especificamente às condições, 

eventos e circunstâncias que contribuem para o sucesso do projeto.  

 O resultado do trabalho desses autores apontou um conjunto de cinco FCS para os 

projetos do Banco Mundial: estruturação, monitoramento, coordenação, treinamento e 

ambiente institucional. Esses elementos estão agregados e são denominados de fatores críticos 

de sucesso da supervisão de projetos. O trabalho mostrou ainda que existe uma correlação 

positiva entre esses cinco FCS e o sucesso dos projetos.  

                                                 
28

 Rockart, J.F. (1979), “Chief executives define their own data needs”, Harvard Business Review, Vol. 57 No. 2, pp. 81-93. 
29

 Rockart, J.F. (1982), The changing role of the information systems executive: a critical success factors perspective. Sloan Manag. Rev. 24 

(1), 3–13. 
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 Trkman (2010) constatou que diversos autores buscam identificar fatores críticos de 

sucesso para o gerenciamento de processos de negócio (business process management – 

BPM) porque a experiência prática mostra que um grande número de projetos e programas 

falham.  Segundo o autor, o BPM é todo o esforço em uma organização para analisar e 

aprimorar continuamente atividades fundamentais, tais como manufatura, marketing, 

comunicação, entre outros elementos relacionados aos processos de operação do negócio. Em 

seu estudo, o autor identificou os FCS para o gerenciamento de processos de negócio mais 

presentes na literatura: (i) apoio da alta gerência; (ii) gerenciamento de projetos; (iii) 

comunicação e cooperação interdepartamental; (iv) treinamentos dos usuários finais; (v) 

liderança; (vi) investimento; (vii) comunicação e treinamento relacionado ao gerenciamento 

de processos de negócio. 

 Através de um estudo de caso aplicado em um banco de pequeno porte, Trkman 

(2010) propõe um modelo composto por 21 FCS, agrupados sob três abordagens teóricas: 

a) FCS baseados na teoria da contingência: alinhamento estratégico, nível de 

investimento em tecnologia da informação, medição de desempenho, nível de 

especialização dos funcionários; 

b) FCS baseados nas capacidades dinâmicas: mudanças organizacionais, nomeação 

de proprietários de processos, implementação das mudanças propostas, uso de 

sistemas aprimorados continuamente; 

c) FCS baseados na teoria do ajuste tarefa-tecnologia: padronização de processos, 

informatização, automação, treinamento e empoderamento dos funcionários. 

 

O trabalho de Trkman revela uma série de questões que devem ser consideradas 

pelos gerentes, tais como a necessidade do envolvimento da alta gerência, a conexão entre o 

gerenciamento dos processos de negócio e a estratégia da organização e a cuidadosa 

integração da tecnologia da informação com os processos e a estratégia de negócio. A 

empresa deve aceitar a mudança para melhorar sua vantagem competitiva; no entanto, deve 

alinhar cuidadosamente seus processos de negócio [suportado com a correta aplicação da TI] 

com o seu ambiente e assegurar a flexibilidade e as contínuas adaptações de seus processos 

centrais. 

Osei e Chan (2015), em estudo longitudinal de 1990 a 2013 sobre os FCS para 

projetos de parcerias público-privadas, identificaram 57 FCS em 27 publicações selecionadas. 

Os cinco FCS mais citados ao longo dos 23 anos compreendidos do estudo foram: (i) 
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alocação e compartilhamento de riscos; (ii) consórcio privado forte; (iii) apoio político; (iv) 

apoio público da comunidade; (v) transparência nas aquisições.   

Conforme visto nos estudos citados, os FCS variam de acordo com o contexto do 

ambiente em que a organização opera, seu segmento de negócio e suas características 

intrínsecas. 

 

2.5.4 Modelos de maturidade 

Moreira (2010), em estudo sobre a contribuição aos modelos de maturidade em 

gestão de processos e de excelência em gestão, argumenta que:  

“A melhor forma de entender o funcionamento de uma organização, 

independentemente do organograma, é mapeando como cada parte reage em 

face das ações de outras partes, conhecendo como cada processo impacta no 

todo e, como o desempenho de cada um deles permitirá um valor agregado 

maior para o cliente.  Abordar por processos significa atuar na quebra das 

fronteiras funcionais, caminhar em busca da eficiência e eficácia, tendo 

sempre as necessidades do cliente como referencial absoluto.” 

 

 

Wendler (2012), em um estudo de mapeamento sobre o estado da arte da pesquisa e 

os gaps existentes sobre modelos de maturidade, identificou que o conceito de estágios de 

maturidade foi introduzido por Crosby
30

 em 1979. Assim, propôs o que ficou conhecido como 

“quality management process maturity grid”, uma simples, porém efetiva, ferramenta de 

análise e mensuração a qual categorizava melhores práticas ao longo de cinco estágios de 

maturidade e seis categorias de medição.  

O aumento do interesse das organizações por modelos de maturidade surge a partir 

da crescente utilização da tecnologia da informação para automação e melhoria dos processos. 

Foi no campo de conhecimento da engenharia de sistemas e do desenvolvimento de software 

que surgiu o CMM – Capability Maturity Model, definido como um esquema representativo 

de padrões de aprimoramentos recomendados para empresas de software que queiram 

aumentar suas capacidades nos processos de desenvolvimento de software (WENDLER, 

2012).  

                                                 
30

 Philip Crosby (1926 – 2001) foi um empresário e escritor americano cuja obra contribuiu para a teoria da gestão e métodos de gestão da 

qualidade. 
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Posteriormente diversos autores desenvolveram teorias e modelos de maturidade, 

convencionando-se chamar esses modelos de forma genérica como BPMM – Business 

Process Maturity Model. 

Van Looy et al. (2013), em estudo aplicando teorias de multicritério de decisão para 

a escolha do melhor modelo de maturidade [grifo meu], identificaram na literatura acadêmica 

e não acadêmica 69 modelos existentes. Para os autores, esse número expressivo é 

consequência dos desafios de performance e das oportunidades geradas pelo uso da tecnologia 

de informação nas duas últimas décadas nas organizações, as quais buscam mecanismos que 

as ajudem a atingir uma maturidade, ou excelência, em seus processos de negócio. 

Becker
31

 et al (2009) apud Wendler (2012) definem um modelo de maturidade como 

uma sequência de níveis de maturidade para uma classe de objetos. Isso para o autor 

representa uma antecipação, desejo ou típico padrão de evolução desses objetos moldados em 

discretos estágios. Tipicamente esses objetos são organizações ou processos. 

Para Harmon
32

 (2004) apud Moreira (2010): 

 
 

“[...] as organizações maduras fazem coisas sistematicamente, enquanto as 

organizações imaturas só conseguem atingir seus resultados através de 

esforços heroicos de indivíduos, usando abordagens que eles criam 

espontaneamente. Organizações maduras têm seus processos documentados 

e dados do passado são utilizados para prever o que acontecerá quando for 

empreendido um esforço semelhante no futuro. ”  

 

 

 Os modelos de maturidade possuem em comum a existência de um conjunto de 

critérios ou variáveis identificáveis e mensuráveis que, mediante a existência de um 

determinado padrão pré-definido e desejável ou o atingimento de uma determinada escala de 

pontuação, habilita o processo ou a organização como um todo a atingir estágios superiores na 

escala de maturidade definida.  

 O Modelo de Excelência em Gestão – MEG da Fundação Nacional da Qualidade é, 

de certa forma, um modelo de maturidade de gestão, uma vez que as organizações que 

participam dos Prêmios da Qualidade
33

 recebem uma pontuação que as classificam sobre um 

determinado estágio de sua gestão, comparando-as com outras empresas do mesmo segmento.  

                                                 
31 J. Becker, R. Knackstedt, J. Pöppelbuß, Developing maturity models for IT management – a procedure model and its application, Bus. 

Inform. Syst. Eng. 1 (2009) 213–222. 
32 HARMON, P. Evaluating na Organization´s Business Process Maturity. Business Process Trend Newsletter, 2004. 
33

 Premiações de caráter estadual, nacional e/ou setorial baseadas em escalas de pontuação atribuídas às empresas participantes, de acordo 

com o atendimento aos critérios de excelência do MEG. 
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2.6. Sumário Conclusivo do Capítulo. 

 

Neste capítulo foi realizada uma revisão de literatura para dar sustentação teórica ao 

trabalho. Primeiramente buscou-se apresentar a importância do empreendedorismo e dos 

pequenos negócios para o desenvolvimento econômico dos países, destacando também as 

dificuldades enfrentadas por empresas deste porte, em particular no financiamento de suas 

atividades produtivas. 

As restrições ao crédito para os pequenos negócios foi o assunto tratado na seção 

seguinte, na qual foi elucidado primeiramente o entendimento sobre os mecanismos de 

equilíbrio do mercado de crédito, em função dos agentes que influenciam a oferta e demanda. 

Na sequência, foram apresentados os principais fatores que dificultam o acesso ao crédito 

para os pequenos negócios: a relação risco x custo do crédito, a existência de assimetria de 

informação entre o demandante e o ofertante do crédito e falta de garantias complementares 

exigidas nas operações. 

A seção 2.3 introduziu o conceito de Sistema de Garantia de Crédito, foi apresentado 

um breve contexto mundial e aprofundou-se o conhecimento sobre o Sistema de Garantia de 

Portugal, Espanha e Chile, visando a identificar os fatores críticos de sucesso desses modelos 

em seus respectivos países. 

A seção 2.4 apresenta um panorama geral do setor de garantia de crédito no Brasil, 

caracterizando os Fundos de Avais e a Rede de Sociedades Garantidoras de Crédito. 

A última seção do capítulo foi dedicada ao entendimento do conceito de Modelos de 

Gestão e suas relações com a estratégia empresarial, com o ambiente na qual uma organização 

atua, com a estrutura, os processos e as suas capacidades internas. Uma subseção abordou o 

conceito de fatores críticos de sucesso, mostrando alguns estudos que evidenciam a sua 

aplicação como modelo de avaliação de performance de projetos e organizações. Por fim, 

foram abordados os conceitos de modelos de maturidade de processos, de forma a inserir a 

discussão de uma temática mais atual quanto à forma pela qual algumas organizações buscam 

melhorias contínuas para atingir estágios superiores em busca de uma excelência em gestão. 

Os temas abordados neste capítulo criaram a base teórica para a construção do 

modelo investigativo que será utilizado na fase de campo deste trabalho, e explicado em 

detalhes no capítulo referente à Metodologia.  
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METODOLOGIA 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

Segundo Castro (2006), o objetivo da metodologia é o de ajudar-nos a compreender, 

nos seus termos mais amplos, não só os produtos da pesquisa, mas o próprio processo. 

Defende ainda que as pesquisas podem ser classificadas de diferentes maneiras e os critérios 

de classificação são bastante relativos e elásticos, só adquirindo realmente sentido e precisão 

em um contexto comparativo bem definido. 

Gil (2010) corrobora quando afirma que é possível estabelecer múltiplos sistemas de 

classificação e definir as pesquisas segundo a área de conhecimento, a finalidade, o nível de 

explicação e os métodos adotados. 

A metodologia da pesquisa consiste, portanto, em descrever o método através do 

qual o pesquisador pretende atingir os objetivos da pesquisa e chegar às conclusões sobre o 

problema proposto. 

 

3.2 Caracterização da pesquisa 

 

A definição do método de pesquisa influenciará diretamente a estratégia de 

abordagem, a coleta, o tratamento dos dados e os resultados. A pesquisa objeto deste trabalho 

caracteriza-se como sendo uma pesquisa aplicada do tipo estudo de caso múltiplo, de caráter 

exploratório e qualitativo.  Portanto, não fazem parte do escopo do trabalho análises e 

inferências estatísticas sobre os dados coletados. 

De acordo com Gil (2010):   

 “[...] pesquisas aplicadas são aquelas voltadas à aquisição de conhecimentos 

com vistas à aplicação em uma situação específica. [...] um estudo de caso 

consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. [...] uma pesquisa 

exploratória tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. [...] 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”. 
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De acordo com Yin (2010): “o estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”. O autor 

defende ainda que o estudo de caso é uma forma além da pesquisa qualitativa, uma vez que 

usualmente costuma utilizar-se de evidências qualitativas e quantitativas e é uma técnica de 

pesquisa mais apropriada para questões do tipo como e por que [grifo do autor].  

Os estudos de caso podem ser de 04 tipos: (i) estudo de caso único holístico [uma 

única unidade de análise]; (ii) estudo de caso único integrado [um caso e múltiplas unidades 

de análise]; (iii) estudo de caso múltiplo holístico [mais de um caso e uma única unidade de 

análise em cada caso]; (iv) estudo de caso múltiplo integrado [mais de um caso e mais de uma 

unidade de análise em cada caso].   

A figura 23 apresenta o processo do método de estudo de caso. 

 

Figura 23: Método do estudo de caso múltiplo. 

Fonte: Cosmos Corporation, apud Yin (2010). 

 

A opção pelo estudo de caso múltiplo holístico neste trabalho de pesquisa mostra-se 

a mais adequada em razão de:  

a)  O problema proposto e os objetivos buscam investigar variáveis que afetam um 

mesmo tipo de organização [o caso] em seu ambiente [contexto]; 
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b)  A utilização de mais de um caso traz alguns benefícios analíticos, pois buscará 

confrontar padrões, evidências e replicações teóricas que darão maior vigor ao 

estudo.  

 

3.3 O Protocolo do Estudo de Caso 

 

O protocolo de estudo de caso é mais do que um simples questionário ou 

instrumento. Ele contém as regras gerais e procedimentos a serem adotados pelo pesquisador 

durante a condução do estudo de caso. Segundo Gray (2012), o protocolo é um plano de 

instrumentos para a coleta de dados e também inclui os procedimentos para uso desses 

instrumentos. Para Yin (2010), o protocolo do estudo de caso deve conter pelo menos as 

seguintes seções: (a) uma visão geral do projeto de estudo de caso; (b) os procedimentos de 

campo; (c) as questões do estudo de caso; (d) um guia para o relatório do estudo de caso. 

No Apêndice ‘A’ encontra-se para consulta o protocolo de estudo de caso desta 

pesquisa, de forma detalhada. 

 

3.4 Unidades de Análise 

 

A definição das unidades de análise é um aspecto importante do método de estudo de 

caso e está relacionada com a maneira como foram definidas as questões iniciais de pesquisa. 

As unidades de análise em um estudo de caso podem variar desde elementos mais concretos 

[indivíduos, pequenos grupos, organizações, parcerias] até elementos menos concretos 

[comunidades, relacionamentos, decisões, projetos]. (YIN, 2010). 

É importante frisar que em um estudo de caso múltiplo, a escolha de mais de uma 

unidade de análise com as mesmas características do objeto de estudo não implica obter 

unidades de amostragem estatística. A generalização do estudo, se cabível, será do tipo 

generalização analítica, que segundo Yin (2010) ocorre quando “[...] uma teoria previamente 

desenvolvida é usada como padrão, com o qual são comparados os resultados empíricos do 

estudo de caso”.   

Nesta pesquisa, foram selecionadas quatro Sociedades de Garantia de Crédito – SGC 

como unidades de análise de um estudo de caso múltiplo holístico. Elas possuem uma boa 

representatividade em termos de número de empresas atendidas entre todas as instituições 
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deste gênero constituídas e em operação no Brasil. As unidades de análise serão identificadas 

como SGC1, SGC2, SGC3 e SGC4. O critério de seleção levou em consideração duas 

variáveis: o tempo de existência e o desempenho da instituição. Desta forma, buscou-se 

contemplar os extremos de cada variável, ou seja, uma instituição mais antiga em operação e 

uma mais nova, bem como uma instituição de melhor desempenho e outra de pior 

desempenho. 

 

3.5 Fases da pesquisa 

 

3.5.1 Fase 01: Revisão de literatura e fundamentação teórica do estudo 

Esta primeira fase envolveu um estudo bibliométrico em quatro bases de dados de 

periódicos científicos nacionais e internacionais, consulta ao banco de teses, consulta a artigos 

e relatórios de instituições multilaterais internacionais e instituições nacionais com interesse e 

atuação nos temas da pesquisa, bem como um levantamento documental sobre os Sistemas de 

Garantia de Crédito dos países selecionados. Como resultado desta etapa, foram 

desenvolvidas as proposições teóricas do estudo e o modelo investigativo. A tabela 03 

apresenta os resultados quantitativos do estudo bibliométrico. 

Tabela 03: Estudo bibliométrico 
(continua) 

Critérios de pesquisa: (Palavras no título + ano >= 2010 + tipo documento = artigo) 

Palavras-chave Periódico 

Capes 
Scopus Web of 

Science 
Scielo 

“entrepreneurship”: 
“economic development”: 
“entrepreneurship AND economic development”: 
 
Artigos selecionados (aderência ao tema): 

5.473 
3.288 

58 
 

11 

2.983 
1.620 

23 
 

12 

1.952 
1.066 

14 
 

04 

112 
51 
01 
 

0 

Critérios de pesquisa: (Todos os campos + ano >= 2010 + tipo documento = artigo) 

Palavras-chave Periódico 

Capes 
Scopus Web of 

Science 
Scielo 

“credit constraint”: 
“credit restrictions”: 
“credit constraint AND small business”: 
 
Artigos selecionados (aderência ao tema): 

54 
09 
13 
 

05 

331 
17 
08 
 

04 

58 
07 
02 
 

02 

06 
01 
0 
 

03 
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Tabela 03: Estudo bibliométrico 
(conclusão) 

Critérios de pesquisa: (Todos os campos + ano >= 2010 + tipo documento = artigo) 

Palavras-chave Periódico 

Capes 
Scopus Web of 

Science 
Scielo 

“credit guarantee”: 
“credit guarantee schemes”: 
“ credit guarantee AND small business”: 
 
Artigos selecionados (aderência ao tema): 

41 
24 
27 
 

16 

58 
11 
07 
 

07 

93 
09 
12 
 

04 

03 
0 
0 
 

01 

Critérios de pesquisa: (Palavras no título + ano >= 2010 + tipo documento = artigo): 

Palavras-chave Periódico 

Capes 
Scopus Web of 

Science 
Scielo 

“management models”: 
“management systems”: 
“management tools” 
“business model”: 
“ business model AND small business”: 
“business model AND strategy”: 
 
Artigos selecionados (aderência ao tema): 

93 
1788 
250 
683 
61 
28 
 

08 

55 
297 
55 
78 
02 
15 
 

01 

120 
1070 
115 
432 
04 
19 
 

05 

11 
107 
09 
06 
03 
08 
 

03 

 Critérios de pesquisa: (Palavras no título + ano >= 2010 + tipo documento = artigo) 

Palavras-chave Periódico 

Capes 
Scopus Web of 

Science 
Scielo 

“critical success factors”: 
“critical success factors AND strategy”: 
“critical success factors AND Project management”: 
“critical success factors AND small business”: 
“critical success factors AND business model”: 
 
Artigos selecionados (aderência ao tema): 

360 
141 
228 
29 
14 
 

07 

128 
83 
30 
16 
08 
 
0 

201 
32 
11 
08 
36 
 

03 

33 
05 
05 
0 
02 
 

01 

Elaboração própria 

 

3.5.2 Fase 02: Visitas de campo 

A segunda fase consistiu em visitas às quatro Sociedades Garantidoras selecionadas 

como unidades de análise para levantamento de dados por meio de entrevistas pessoais e 

análise documental. Os detalhes referentes a esta etapa, incluindo os instrumentos de coleta de 

dados e as técnicas utilizadas estão descritos no Protocolo de Estudo de Caso no Apêndice 

‘A’. 
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3.5.3 Fase 03: Tratamento e análise dos dados. 

Esta fase consistiu no tratamento e análise dos dados coletados na fase 02, buscando 

padrões e evidências que comprovem ou refutem as proposições teóricas. Detalhes sobre as 

estratégias e técnicas utilizadas nessa fase estão descritos na seção 3.7 e 3.8 deste trabalho. 

 

3.6 Proposições teóricas e modelo investigativo 

 

Yin (2010) afirma que “[...] um passo importante em todos os procedimentos de 

replicação é o desenvolvimento de uma estrutura teórica rica, a qual posteriormente torna-se o 

veículo de generalização em novos casos”. 

O estudo das experiências internacionais, por meio da revisão de literatura, indicou 

um conjunto de fatores críticos de sucesso nos Sistemas de Garantia nos países estudados. 

Somado a isso, as teorias sobre modelos de gestão aplicadas ao contexto brasileiro das 

Sociedades de Garantia de Crédito, suscitam um elenco de proposições teóricas apresentado 

no quadro 07. 

Quadro 07: Proposições teóricas do estudo de caso. 
(continua) 

Seq. Proposição teórica Referências 

P1 
A adoção de práticas de governança adequadas 

permite maior credibilidade à SGC. 

Nitsch et Kramer (2010); Figueiredo, 

Branca et Gonçalves (2008); Toselli 

(2014) 

P2 
A Governança da SGC deve ser multisetorial, com 

perfil adequado e atuante. 
Nitsch et Kramer (2010) 

P3 
A liderança com perfil empreendedor e 

comprometimento amplia oportunidades e parcerias. 
Toselli (2014) 

P4 
As alianças estratégicas em nível federal, estadual e 

local são fundamentais para a sustentabilidade das 

SGC. 

Pombo et Herrero (2003); Pombo, 

Molina, Ramirez (2008, 2013) 

P5 
As SGC são reconhecidas por sua importância como 

instrumento de apoio e política pública. 

Herrero (2008); Pombo, Molina et 

Ramirez (2013) 

P6 
O Desenvolvimento de um modelo mutualista 

depende de um legislação específica e supervisão 

pela autoridade monetária do país. 

Pombo et Herrero (2003); Pombo, 

Molina, Ramirez (2013); Toselli 

(2014) 

P7 
A existência de uma regulamentação para o setor 

contribui para aumentar a segurança jurídica e 

ampliar as oportunidades de negócios. 

Herrero (2008); Figueiredo, Branca et 

Gonçalves (2008); Pombo, Molina et 

Ramirez (2013); Espinosa (2014) 

P8 
A existência de mecanismos de refinanciamento 

público aumenta a segurança e solvência das SGC. 

Herrero (2008); Figueiredo, Branca et 

Gonçalves (2008); Toselli (2014) 
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P9 
Possuir isenções fiscais é essencial para a 

sustentabilidade financeira da SGC. 

Herrero (2008) 

 

Quadro 07: Proposições teóricas do estudo de caso. 
(conclusão) 

Seq. Proposição teórica Referências 

P10 
Manter um relacionamento estreito com as 

instituições financeira garante a realização de 

negócios. 

Toselli (2014) 

P11 
O nível de comprometimento com a organização e a 

participação financeira dos parceiros garante a 

operação e crescimento da SGC. 

Pombo, Molina, Ramirez (2008); Osei 

e Chan (2015), 

P12 
Ter instituições representativas em nível nacional e 

internacional amplia oportunidades e conhecimento. 

CESGAR (2015) 

P13 

Regiões com forte característica cultural 

associativista tendem a apresentar melhores 

resultados em termos de adesão de empresas ao 

modelo das SGC 

Herrero (2008) 

P14 
Uma adequada estratégia de constituição da SGC 

requer compromissos formais dos parceiros. 
Pombo et Herrero (2003); Figueiredo, 

Branca et Gonçalves (2008) 

P15 
Instituições de garantia com forte dependência de 

recursos públicos para aporte e custeio colocam em 

risco a sua sustentabilidade.  

Nitsch et Kramer (2010) 

P16 
A busca pela simplificação dos processos e uso 

intensivo de tecnologia agrega valor à SGC. 

Herrero (2008) ; Figueiredo, Branca et 

Gonçalves (2008) ; Toselli (2014); 

Trktam (2010) 

P17 
O desenvolvimento de novos produtos e serviços de 

garantia diversifica a oferta e amplia as 

oportunidades de negócios. 

Figueiredo, Branca et Gonçalves 

(2008); Toselli (2014) 

P18 
Gestão com indicadores de desempenho evidencia 

foco em resultados. 
Toselli (2014); Trktam (2010) 

P19 
O perfil e nível de capacitação da equipe tem 

influência direta no desempenho da SGC. 

Herrero (2008); Figueiredo, Branca et 

Gonçalves (2008) 
Toselli (2014); Trktam (2010) 

P20 
Para serem sustentáveis as SGC devem ter uma 

estrutura e gestão profissionalizada. 

Figueiredo, Branca et Gonçalves 

(2008) 
Herrero (2008); Nitsch et Kramer 

(2010); Toselli (2014) 

P21 
Uma adequada e transparente gestão de risco fornece 

maior credibilidade à SGC 

Pombo et Herrero (2003) 
Figueiredo, Branca et Gonçalves 

(2008) 
Pombo, Molina, Ramirez (2013) 
Toselli (2014), Osei e Chan (2015), 

P22 
Uma estratégia comercial bem definida cumpre os 

objetivos e metas de ampliação de associados, 

emissão de garantias e geração de receita própria. 

Figueiredo, Branca et Gonçalves 

(2008) 

P23 
Uma política de gestão de pessoas (seleção, 

remuneração, avaliação) bem estruturada contribui 

para a motivação da equipe e geração de resultados. 

Figueiredo, Branca et Gonçalves 

(2008) 
Trktam (2010) 

P24 
Manter a proximidade com o cliente reduz a 

assimetria de informação e contribui para adequada 

orientação para uso do crédito. 

Toselli (2014) 
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Elaboração própria. 

 

Para confirmar na fase de campo se as proposições teóricas estão presentes nas SGC 

escolhidas como unidades de análise no estudo de caso, foi necessário desenvolver um 

modelo investigativo categorizado, demonstrando a relação entre as proposições teóricas e 

treze fatores influenciadores do desempenho das Sociedades Garantidoras de Crédito, 

conforme sintetizado nas figuras 24 e 25.  

A seleção desses fatores partiu da premissa de que o desempenho de uma 

organização é resultante da influência de fatores externos do seu ambiente de negócios e 

também de fatores internos à organização, tal como visto no referencial teórico em Grant 

(2002), Rodriguez (2002), Harmon 2004 apud Moreira (2012), Trkman (2010), Osei e Chan 

(2015), FNQ (2015). 

 

 

Figura 24: Modelo Investigativo. 

Elaboração própria. 

 

Os fatores do modelo investigativo, para fins deste estudo de caso, são definidos 

operacionalmente como: 

a) Fatores político institucionais => são os aspectos referentes ao apoio de 

instituições públicas e privadas, em âmbito nacional, estadual e/ou local que 

possuem interesse declarado, formalizado ou não, no desenvolvimento da 

Sociedade Garantidora. Esse apoio pode ser de caráter técnico, econômico e/ou 

financeiro. 



- 93 - 

b) Fatores legais => são os aspectos relacionados às leis, normas e regulamentações 

às quais as SGC estão submetidas que podem influenciar positiva ou 

negativamente a sua forma de atuação e o seu desempenho. 

c) Fatores sócio culturais => são os aspectos referentes às características sócio 

culturais do empresariado na área de atuação da Sociedade Garantidora. 

d) Fatores tecnológicos => são os aspectos referentes à exigência de parceiros quanto 

ao nível de informatização dos processos e uso de tecnologia por parte da SGC. 

e) Fatores mercadológicos => são os aspectos relativos às variáveis externas que 

influenciam o desempenho da organização, tais como a concorrência, a formação 

de alianças e parcerias comerciais e as características do mercado local quanto à 

oferta de crédito e garantias para os pequenos negócios. 

f) Fatores econômicos => são os aspectos referentes à influência das variáveis 

econômicas, seja em nível macro ou microeconômico.  

g) Governança => é o sistema pelo qual a organização é dirigida, monitorada e 

incentivada, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 

administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas. As boas práticas de governança corporativa envolvem a adoção dos 

princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa.
34

 

h) Estratégias e Planos => são os processos gerenciais relacionados à elaboração, 

implementação das estratégias, controle e monitoramento de resultados. 

i) Políticas, Normas e Procedimentos => são os princípios e regramentos utilizados 

que orientam as equipes quanto às diretrizes organizacionais, comportamentos e 

condutas esperadas na execução das atividades, devendo estar em consonância, 

quando necessário, às leis e regulamentações inerente ao setor ou tipo de atividade 

da organização. 

j) Estrutura Organizacional => é a forma como as atividades da instituição estão 

organizadas, divididas e coordenadas em termos de arranjo funcional, arranjo 

físico, equipamentos, sistemas de informações, recursos humanos e organização 

do trabalho. 

k) Processos => é a forma como as atividades da organização são ordenadas para 

atingir um determinado objetivo, levando em consideração os insumos necessários 

                                                 
34 Segundo o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBG: (a)  
Transparência consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas 

aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve se restringir ao desempenho econômico-financeiro, contemplando 

também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da 
organização; (b) Equidade caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders), 

levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas; (c) Prestação de Contas (accountability) é a 

obrigação dos agentes de governança prestarem contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo 
integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papeis. (c) 

Responsabilidade Corporativa é a obrigação dos agentes de governança em zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, 

reduzir as externalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em consideração, no seu modelo de 
negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, etc.) no curto, médio e longo 

prazos. 
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(inputs) a inter-relação entre as partes, os responsáveis e as ferramentas 

necessárias para execução de cada tarefa e o resultado final esperado (output). 

l) Pessoas => são as políticas, práticas de gestão e processos gerenciais relacionados 

ao sistema de trabalho, à seleção de pessoal, à capacitação e desenvolvimento dos 

colaboradores, à avaliação e reconhecimento, à saúde, segurança e qualidade de 

vida no trabalho. 

m) Tecnologia => é o conjunto de métodos e sistemas utilizados para apoio à gestão 

da organização, dando suporte aos processos de negócio, à gestão da informação e 

ao fluxo decisório. 

Cada proposição teórica do estudo está relacionada com um ou mais fatores citados 

acima, os quais por sua vez derivaram as questões utilizadas no roteiro da entrevista 

semiestruturada da fase de campo [ver o protocolo do estudo de caso no apêndice ‘A’], de 

forma a investigar a influência dos fatores elencados. Como não foi identificado na literatura 

um questionário ou roteiro de entrevista que pudesse ser utilizado nesse estudo, as questões 

foram desenvolvidas pelo próprio autor. Cada fator do modelo investigativo possui de 02 a 07 

questões no roteiro de entrevista, que buscam identificar a influência e a contribuição do 

respectivo fator para o desempenho da SGC. 

A figura 25 apresenta a relação entre as proposições teóricas do estudo, os fatores do 

modelo investigativo e as questões do roteiro de entrevista. 
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Figura 25: Relação entre as proposições teóricas [P], os fatores do modelo investigativo [FAE, FAI] e as 

questões do roteiro de entrevista [QAE, QAI]. 

Elaboração própria. 

O trabalho da pesquisa foi norteado pela busca e análise de relações de causa e efeito 

entre esses fatores do modelo investigativo e o desempenho das quatro Sociedades 

Garantidoras de Crédito selecionadas como unidades de análise, de forma a confirmar ou 

refutar as proposições teóricas. 

Yin (2010) defende que “quanto mais um estudo de caso contiver questões e 

proposições específicas, mais ele permanecerá dentro dos limites viáveis”.   

 

3.7 Coleta dos Dados  

 

 Os estudos de caso requerem a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados. 

Isto é importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso em 

seu contexto, bem como para conferir maior credibilidade aos resultados (GIL, 2010). 

P1

P2

P3

P4

P5 FAE 01 QAE01 QAE02 QAE03

P6 FAE 02 QAE04 QAE05

P7 FAE 03 QAE06 QAE07 QAE08

P8 FAE 04 QAE09 QAE10

P9 FAE 05 QAE11 QAE12

P10 FAE 06 QAE13 QAE14 QAE15

P11

P12

P13 Fat. do ambiente interno

P14

P15 FAI 01 QAI01 QAI02 QAI03

P16 FAI 02 QAI04 QAI05 QAI06

P17 FAI 03 QAI07 QAI08 QAI09

P18 FAI 04 QAI10 QAI11

P19 FAI 05 QAI12 QAI13 QAI14 QAI15 QAI16 QAI17 QAI18

P20 FAI 06 QAI19 QAI20 QAI21 QAI22 QAI23

P21 FAI 07 QAI24 QAI25 QAI26 QAI27

P22

P23

P24

Questões do roteiro de entrevistaFat. do ambiente externo

Proposições teóricas
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 Para a coleta de dados desta pesquisa, nas visitas de campo, foram utilizadas técnicas 

de levantamento documental, entrevistas semiestruturadas e observações.  

Segundo Gray (2012), o levantamento documental é um tipo de coleta de dados não 

invasiva, independentemente da presença do pesquisador, e incluem evidências documentais, 

evidências físicas e análise de arquivos. São, portanto, baseada em dados secundários. Nesta 

pesquisa, o levantamento documental da fase 02 envolveu documentos administrativos 

pertinentes às unidades de análise, publicações e relatórios tanto das SGC como dos 

stakeholders, materiais disponibilizados na internet, matérias publicadas em jornais e revistas.  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas por meio de um roteiro de questões 

com perguntas abertas, mas estruturadas de forma a colher o maior espectro possível de 

informações da fonte sobre a problemática em estudo. Gray (2012) defende que: 

 

“As entrevistas semiestruturadas não são padronizadas e muitas vezes são 

usadas na análise qualitativa. O entrevistador tem uma lista de questões e 

perguntas a ser coberta, mas pode não usar todas elas em cada entrevista. A 

ordem das perguntas também pode mudar, dependendo da direção que a 

entrevista tomar. Na verdade, podem ser feitas perguntas adicionais, 

inclusive algumas que não tenham sido previstas no início da entrevista, à 

medida que surgem novas questões. As respostas serão documentadas por 

anotações ou, talvez, gravando-se a entrevista. ” 

 

A opção pela entrevista pessoal na fase 02 em detrimento de outras formas se mostra a 

mais adequada, porque o pesquisador tem a oportunidade de esclarecer in loco dúvidas sobre 

as questões abordadas e pode também obter informações adicionais, além daquelas contidas 

no instrumento de coleta de dados. Na aplicação das entrevistas, foi apresentado o objetivo do 

estudo e solicitado ao entrevistado a assinatura de um termo de consentimento, disponível 

para consulta no apêndice, item A5.3. 

Em função da atividade profissional do pesquisador, também se utilizou na fase 02, 

porém em menor escala, a técnica de observação espontânea. Segundo Gil (2010), nesta 

técnica o pesquisador, permanecendo alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende 

estudar, observa os fatos que aí ocorrem. 

 Para validação do roteiro das entrevistas e eventuais ajustes na abordagem de campo, 

foi realizado um teste piloto com uma das SGC escolhidas. Nesse teste, verificou-se que a 

primeira versão do roteiro de entrevista com 102 questões estava muito extensa, dificultando a 
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investigação de todos os fatores. O questionário foi então reduzido para 42 questões, 

conforme pode ser observado no protocolo do estudo de caso, item A5.4 do apêndice. 

 No protocolo do estudo de caso, dezoito fontes primárias estavam previstas para 

serem entrevistadas na fase 02, entre membros do Conselho de Administração, da Diretoria 

Executiva e do Corpo Técnico de cada SGC. 

 A escolha das fontes a serem entrevistadas levou em consideração a posição 

hierárquica na estrutura funcional da SGC e o tempo do entrevistado no cargo, de maneira que 

as respostas às questões do roteiro de entrevista pudessem refletir um conhecimento maior 

sobre a instituição e seu contexto de atuação. Exceção ocorreu na SGC03, com a função de 

Analista de Crédito, e na SGC04 em razão de ser a mais recente a entrar em operação. Sendo 

assim, foram entrevistadas treze pessoas, conforme o quadro 08.  

A pesquisa tem a preocupação ética de manter a confidencialidade dos dados que não 

são de domínio público, ou que possam ser considerados segredos de negócio, bem como 

preservar a identidade das fontes consultadas. Dessa forma, serão omitidos os nomes das 

fontes de pesquisa, que serão identificadas apenas como ‘entrevistado NZ’, em que [N] é o 

número atribuído à SGC, que varia de 01 a 04 e [Z] é a letra atribuída ao entrevistado, que 

varia de A à D. 

 

 

Quadro 08: Perfil das fontes entrevistadas na fase 02 da pesquisa. 

(Unidade 

de análise: 
Perfil das fontes entrevistadas 

SGC01 

o Entrevistado 1A:  Conselheiro, empresário e representante de entidade 

empresarial no Conselho da SGC desde sua fundação. 

o Entrevistado 1B:  Presidente do Conselho de Administração da SGC, 

empresário, sendo o seu segundo mandato, não consecutivo, na instituição. 

o Entrevistado 1C: Diretor Executivo, aposentado, ex-funcionário de banco 

público, com atuação na SGC desde sua fundação. 

SGC02 

o Entrevistado 2A: Presidente do Conselho de Administração da SGC, 

empresário, tendo atuado em mandatos anteriores como Conselheiro e Vice-

Presidente na instituição. 

o Entrevistado 2B: Diretor Executivo há mais de 05 anos, aposentado, ex-

funcionário de banco público. 

o Entrevistado 2C:  Diretor Adjunto, bacharel em contabilidade, com 

experiência em finanças e auditoria, atuando na instituição há mais de 05 anos. 

o Entrevistado 2D: Agente de Negócio, bacharel em administração de empresas, 
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ex-funcionário de banco privado e cooperativa de crédito, atuando na SGC 

também há mais de 05 anos. 

SGC03 

o Entrevistado 3A:  Vice-Presidente do Conselho de Administração, empresário 

e representante de entidade empresarial no Conselho da SGC, atuando na 

instituição desde sua fundação, já tendo exercido o mandato de Presidente do 

Conselho. 

o Entrevistado 3B: Diretor Executivo, ex-funcionário de banco privado, atuando 

na SGC desde sua fundação. 

o Entrevistado 3C: Supervisor Administrativo Comercial, bacharel em 

administração, com experiência na área administrativa e comercial em grande 

indústria, também atuando na SGC desde sua fundação. 

o Entrevistado 3D: Analista de crédito, bacharel em contabilidade, com 

experiência em controladoria, tendo atuado em cooperativa de crédito. Na 

SGC estava há menos de 01 ano. 

SGC04 

o Entrevistado 4A: Vice-Presidente do Conselho de Administração, empresário e 

ex-funcionário de banco privado. Já exerceu cargo de Conselheiro em 

Cooperativa de Crédito. Embora tenha conhecimento do projeto da SGC04 

desde o início, estava a pouco mais de um ano na função. 

o Entrevistado 4B: Agente de Negócios, bacharel em administração e ex-

funcionário da área comercial de banco privado. Atuando na SGC há menos de 

01 ano.  

Elaboração própria.  

 

3.8 Tratamento dos Dados  

 A análise e interpretação foi realizada com base nos dados colhidos na fase 02, 

agregados ainda de informações obtidas por meio de observação do pesquisador nas visitas de 

campo.   

As visitas de campo da fase 02 geraram um conjunto de documentos que compõem o 

banco de dados do estudo de caso, conforme descrito no quadro 09: 

Quadro 09: Banco de dados gerado na fase 02 da pesquisa. 

Unidade 

de análise: 
Banco de dados gerado 

SGC01 

o 07 documentos da SGC colocados à disposição do pesquisador 
o Registro fotográfico 
o 08 Arquivos de gravação em áudio das entrevistas 
o Notas de observação 
o 03 Relatórios de entrevistas, com anotações de campo, transcrição dos 

áudios, análise e relato de evidências. 

SGC02 

o 25 documentos da SGC colocados à disposição do pesquisador 
o Registro fotográfico 
o 07 Arquivos de gravação em áudio das entrevistas 
o Notas de observação 
o 04 Relatórios de entrevistas, com anotações de campo, transcrição dos 
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áudios, análise e relato de evidências. 

SGC03 

o 36 documentos da SGC colocados à disposição do pesquisador 
o Registro fotográfico 
o 05 Arquivos de gravação em áudio das entrevistas 
o Notas de observação 
o 04 Relatórios de entrevistas, com anotações de campo, transcrição dos 

áudios, análise e relato de evidências. 

SGC04 

o 07 documentos da SGC colocados à disposição do pesquisador 
o Registro fotográfico 
o 03 Arquivos de gravação em áudio das entrevistas 
o Notas de observação 
o 02 Relatórios de entrevistas, com anotações de campo, transcrição dos 

áudios, análise e relato de evidências. 

Elaboração própria. 

 

De acordo com Yin (2010), quando se trata de um estudo de caso, a análise e 

interpretação dos dados são feitas de forma analítico-descritiva. É um processo que a rigor 

ocorre simultaneamente à coleta dos dados. O pesquisador, ao contrário do que ocorre em 

outros métodos exploratórios, necessita redobrar o cuidado na obtenção e análise dos dados.  

As relações causais emergem da análise dos dados a partir da sua codificação, 

estabelecimento de categorias de análise e busca de significados. A busca de significados 

utiliza várias táticas, tais como: (i) Verificação sistemática dos temas que se repetem visando 

a estabelecer relações entre fatos e possíveis explicações; (ii) Agrupamento, que consiste num 

processo de categorização de elementos [eventos, situações, processos, cenários] de forma a 

identificar grupos que compartilham o mesmo conjunto de atributos; (iii) Estabelecimento de 

constantes e comparações, de forma a montar cadeias lógicas de evidências e a construir 

coerências conceitual e teórica (YIN, 2010). 

 

3.9 Quadro síntese da metodologia  

 

A figura 26 resume de forma esquemática a metodologia da pesquisa. 
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Figura 26: Síntese da metodologia 

Elaboração própria 
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ESTUDO DE CASO  

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da fase 02 da pesquisa. Primeiramente 

serão abordados os estudos de caso isoladamente e, na sequência, será feita uma análise 

cruzada intercasos.  

 

4.1 Primeira unidade de análise: SGC01 

4.1.1 Histórico e estágio atual 

A SGC01 é uma sociedade de empresários, criada no âmbito da Chamada Pública do 

SEBRAE nº 3/2008, que versa sobre a constituição de Sociedades de Garantia de Crédito, por 

iniciativa de entidades empresariais de sua região de atuação, em parceria com o poder 

público e com a cooperação técnica e financeira do SEBRAE.  

A entidade possui como objeto social: “Promoção do desenvolvimento econômico e 

social, contribuindo para a redução das desigualdades e da pobreza."  

Sua visão é declarada como: ‘Ser referência para as micro e pequenas empresas no 

apoio à inclusão, concessão de crédito e orientação empresarial, estimulando o 

empreendedorismo e inovação, contribuindo para a geração de trabalho e renda em sua região 

de atuação’ e tem como missão: ‘Contribuir para o desenvolvimento responsável das micro e 

pequenas empresas em sua região de atuação, proporcionando acesso ao crédito sustentável, 

com garantias e assistência técnico/comercial’.  

Em seu plano de negócio, o que é posteriormente ratificado em seu estatuto social, 

define a sua área de atuação geográfica compreendendo, ao longo dos primeiros cinco anos de 

atuação, catorze municípios. Entretanto, nos primeiros anos foi dada prioridade aos quatro 

municípios principais. 

Fundada oficialmente em 24 de maio de 2010, teve a nomeação de sua Diretoria 

Executiva ocorrida em 11 de janeiro de 2011, oito meses após a data de sua fundação. O 

registro de sua primeira operação de garantia é na data de 05 de maio de 2014 e até a data de 

realização da visita para este estudo de caso, a SGC01 tinha dezessete operações em carteira. 
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4.1.2 Indicadores operacionais 

A tabela 14 apresenta até a data de fechamento deste relatório os principais 

indicadores operacionais da SGC01, extraídos do sistema SGC Forlogic
35

 de registro e 

controle de operações. 

Tabela 04: Indicadores operacionais da SGC01. 

Instituição financeira 

conveniada 

Nº de 

operações  

Volume de operações 

em R$ 

Volume de garantias 

em R$ 

Cooperativa A 10 570.000,00 444.000,00 

Financeira A 01 25.000,00 20.000,00 

Outras 06 454.000,00 328.880,00 

TOTAL 17 1.049.000,00 792.880,00 

Volume de Operações Acumulado: R$ 1.049.000,00 

Ticket médio de operações: R$ 61.705,00 

Ticket médio de garantias:  R$ 46.640,00 

Volume de Garantias Honradas: R$ 0,00 

Taxa média de inadimplência: 0% 

Elaboração própria a partir de dados do Sistema SGC Forlogic, data base 13/11/2015 

 

 

4.1.3 A influência dos fatores externos - contexto operacional  

4.1.3.1 Apoio político institucional  

A SGC01 na fase de estruturação do projeto para a criação da entidade contou com o 

apoio declarado das associações comerciais dos dois principais municípios da região, das 

prefeituras desses municípios, das câmaras de dirigentes lojistas [CDL] e de outras 

instituições representativas do empresariado local. Não há, entretanto, indícios formais desses 

apoios, tais como protocolo de intenções, convênios ou documentos assemelhados. O apoio 

das instituições empresariais fica restrito à cessão de espaço e cobertura de gastos de energia 

elétrica e telefonia. Na fala do Entrevistado 1C fica evidente o distanciamento das instituições 

à medida que o projeto perdeu força devido a problemas de caráter operacional que 

impediram o início de suas atividades conforme planejado inicialmente: 

“Até o lançamento da SGC havia uma participação mais ativa das 

instituições fundadoras. Porém, após a entrada no mercado, sem condições 

adequadas de operar, houve um distanciamento da participação, gerando 

descrença no projeto”.  (Entrevistado 1C) 

 

                                                 
35 Software utilizado para suportar os processos operacionais de cadastro, análise de crédito, aprovação e emissão das cartas de garantia 

[http://sgc.forlogic.net/Login], desenvolvido por Forlogic Software Ltda. [http://www.forlogic.net] 

http://sgc.forlogic.net/Login
http://www.forlogic.net/
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A SGC01 possui convênios com três instituições operadoras de crédito, com duas 

instituições aportantes de recursos do Fundo de Risco Local - FRL, sendo o SEBRAE e um 

Fundo Municipal de Desenvolvimento. Para recursos de custeio, possui convênio somente 

com o SEBRAE/RJ, que repassa recursos do SEBRAE Nacional. Esses recursos de custeio 

oriundos do SEBRAE possuem aplicação em rubricas específicas e não permitem cobrir 

gastos com pessoal. 

A dependência da SGC01 de recursos públicos tanto para o FRL quanto para o 

custeio da entidade é uma questão divergente entre as lideranças que fazem parte do 

Conselho: 

 

“Está provado, não só nesta área, mas em todas as áreas, que se você ficar 

dependente de recurso público para tocar alguma coisa, você não terá 

sustentabilidade”. (Entrevistado 1A).  

 

“[...] eu não vejo nenhum problema no sistema de garantia, se você tiver 

incentivos do governo federal”. (Entrevistado 1B). 

 

Na época das ações para a criação da SGC01, nos anos de 2007 e 2008, havia uma 

articulação em âmbito nacional, liderada pelo SEBRAE, com a perspectiva de que os bancos 

públicos oficiais, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, aderissem ao projeto de 

constituição de Sociedades Garantidoras em âmbito nacional. Em 2009, o Banco do Brasil 

criou um fundo de aval próprio, o Fundo Garantidor de Operações - FGO, e, por isso, deixou 

de ter interesse pelo projeto das Sociedades Garantidoras. A Caixa Econômica, por sua vez, 

mesmo após tentativas sucessivas de iniciar uma operação conjunta, não concentrou esforços 

nem equipe adequada para viabilizar operações de crédito com garantia das SGC. No caso 

específico da SGC01, isso teve grande impacto no projeto, uma vez que na sua região de 

atuação não havia outras instituições financeiras, ainda que cooperativas de crédito, 

interessadas em firmar convênio para operação conjunta.  

 

“O mais importante desse negócio todo é ter o agente financeiro como 

parceiro estratégico. Se não houver agente financeiro, não há SGC. Nas 

regiões onde há muitas cooperativas de crédito atuando em parceria com 

SGC nota-se condições mais favoráveis de desenvolvimento. Tendo um 

agente financeiro, seja um banco ou uma cooperativa de crédito com 

processos de análise e concessão ágeis, o sucesso é garantido”.  

(Entrevistado 1C) 
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4.1.3.2 Regulamentação e supervisão bancária  

No âmbito legal, as fontes entrevistadas na SGC01 defendem a necessidade de uma 

regulamentação para as Sociedades Garantidoras, embora entendam também que isso vai 

exigir maior nível de profissionalização e poderá aumentar os custos operacionais.   

 

“Com o marco legal as SGC terão a necessidade de ter uma estrutura de 

controle mais sofisticada. [...] Tudo isso vai encarecer nossa operação e 

temos uma estrutura de receita muito pequena. As SGC menores, que estão 

na faixa de 01 a 02 milhões em operações irão sofrer com isso. Acredito que 

seja necessário um apoio adicional, um suporte complementar de recursos. 

Por outro lado, vejo que a regulamentação pode ampliar a visibilidade 

comercial da SGC porque permitirá que os bancos reconheçam a instituição 

e tenham confiança em aceitar a nossa carta de garantia. Ter uma 

regulamentação das SGC que não contribua para que possamos operar com 

várias instituições financeiras não é benefício algum.” (Entrevistado 1C) 

 

4.1.3.3 Fatores sócio culturais 

A influência de fatores sócio culturais foi destaca pelo Entrevistado 1A. 

 

“Todos os Estados em que há uma presença de imigrantes europeus, você 

percebe um desenvolvimento forte do cooperativismo e do associativismo. 

Eu costumo disser que o cooperativismo é a política do mosqueteiro: um por 

todos e todos por um. É por isso que eu não sei se o cooperativismo é o 

melhor modelo para a Sociedade de Garantia de Crédito.  [...] A cultura do 

brasileiro é da desconfiança. [...] Eu acho que o empresariado da região 

Sudeste tem uma visão oportunista e individualista. Dificilmente as pessoas 

fazem proposições coletivas, no fundo a proposição vai atender a uma 

necessidade ou interesse individual. [...] Se tivesse 1000 empresas aderindo à 

SGC, contribuindo com os valores atuais que são irrisórios qualquer que seja 

o porte da empresa, os empresários teriam uma força que eles não se dão 

conta. Não sei se não tivemos capacidade para argumentar isso de forma 

adequada ou se os empresários não tiveram cabeça para parar e pensar sobre 

isso. Pagam fortunas em impostos, mas não querem aportar em algo que é 

para fortalecer o negócio institucionalmente”. (Entrevistado 1A).  

  

O Entrevistado 1C reforçou esta característica do empresariado local: 

“Aqui na região é muito difícil o empresariado atuar de forma cooperada. 

Eles não têm esta cultura. Nas reuniões do CDL, as pessoas ficam muito 

reservadas, não compartilham seus problemas e buscam ajuda mútua. No 

caso da SGC, muitos preferem esperar para ver se o outro vai se dar bem 

para depois aderir”. (Entrevistado 1C) 
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4.1.3.4 Fatores tecnológicos 

O sistema financeiro é um segmento que utiliza intensivamente a tecnologia de 

informação em seus processos de negócios. O baixo índice de uso de tecnologia e 

automatização dos processos de negócio da SGC01 é uma barreira para firmar acordos 

operacionais com as instituições financeiras, uma vez que essas atuam em um nível de 

eficiência operacional acima do que atualmente apresenta a SGC01. Isso é agravado quando 

as equipes não estão preparadas para atuar com processos que requeiram intensivo uso de 

tecnologia: 

“Eu tenho que me adaptar ao sistema operacional porque eu sei que estou 

devendo isso”. (Entrevistado 1C) 

 

4.1.3.5 Fatores mercadológicos 

O Plano de Negócios da SGC01 indicava um mercado local bastante promissor para 

a sua atividade, contanto com 34.494 empresas de micro, pequeno e médio porte nos 14 

municípios de sua área de abrangência, sendo 20.694 concentradas nos 04 principais 

municípios da região que foram os alvos das ações comerciais nos primeiros anos de 

operação. Sua meta de atingir 460 empresas associadas nos primeiros 18 meses de operação 

representava cerca de 2% do mercado potencial nos quatro municípios. Pesquisa realizada 

com 361 empresas desses municípios indicou que 80% tinham demanda por garantia de 

crédito.  

Apesar deste mercado potencial, a garantia é um produto complementar ao crédito, 

quer disser, se não houver oferta de crédito associada, a garantia não tem valor algum. Este foi 

o principal obstáculo enfrentado pela SGC01 após a sua constituição. A dificuldade de fechar 

convênios nacionais com as instituições financeiras públicas oficiais, somado à inexistência 

de bancos de menor porte e cooperativas de crédito para pessoas jurídicas na região 

impediram a formalização de parcerias comerciais no âmbito local. Sem um agente financeiro 

a SGC01 não tinha como operar. Este cenário mudou apenas em 2014, quando uma 

cooperativa de crédito para pessoa física tornou-se cooperativa de crédito de livre admissão, o 

que permitiu a entrada de pessoas jurídicas em seu quadro de cooperados.  
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A concorrência dos Fundos de Aval também é uma ameaça para a SGC01, à medida 

que suas parcerias comerciais não consigam oferecer taxas de juros e prazos mais 

competitivos. As lideranças da SGC01 reconhecem a concorrência dos Fundos de Aval. 

 

“Não vejo concorrência para a SGC além dos Fundos de Garantia (FGI e 

FGO). A SGC é algo inédito e teoricamente quem define a melhor opção de 

crédito para o cliente é a SGC, ao contrário dos Fundos que são incluídos, 

muitas vezes automaticamente, nas operações contratadas com os agentes 

financeiros”. (Entrevistado 1C) 

 

De fato, a concorrência para o produto garantia existe, uma vez que os grandes 

bancos, tanto os públicos como os privados, contam com fundos de aval que podem ser 

disponibilizados em suas operações de crédito de forma quase que automática. A SGC se 

diferencia desta concorrência quando o produto garantia é agregado a uma assessoria 

financeira e orientação para uso do crédito, por isso é considerada uma inovação financeira. 

Entretanto, o cliente necessita conhecer este benefício por meio de uma estratégia de 

comunicação e abordagem comercial adequada, o que não foi identificado na SGC01. 

 

4.1.3.6 Fatores econômicos 

Por fim, em relação aos fatores econômicos, nenhum dos entrevistados indicaram 

influências negativas. O Diretor Executivo considera que o cenário é favorável às SGC em 

função da taxa crescente de formalização e criação de empresas de pequeno porte no Brasil. 

Não houve menção aos impactos de cenário recessivo na economia.  

 

 

4.1.4 A influência dos fatores internos – modelos e práticas de gestão  

 

4.1.4.1 Governança 

A Governança da SGC é exercida pelo Conselho de Administração. De acordo com o 

seu estatuto, o Conselho deve se reunir a cada dois meses, mas não há evidências em registros 

de atas de que esta frequência é respeitada.  

Um conselheiro reconhece o baixo nível de interesse da maioria dos representantes no 

Conselho:  
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“No nosso próprio Conselho tem muita gente que não entende, que nunca 

tentou se aprofundar no tema, que não procura ler um Estatuto. Está no 

processo porque é muito amigo de quem abraçou a ideia, mas não é partícipe 

a ponto de falar sobre a SGC, de discutir sobre o assunto e convencer outros 

participantes. É preciso fazer um processo de conscientização e formação 

permanente dos Conselheiros e também uma profissionalização da gestão”. 

(Entrevistado 1A).  

 

 

 Isso é reforçado também por outro entrevistado:  

 
“Esta parte é uma parte que a gente vai ter que desenvolver com mais 

nitidez. Como a SGC demorou para efetivamente iniciar suas operações o 

Conselho não se reunia com muita frequência, embora todos os membros são 

municiados de informação periodicamente. E sempre que precisamos de 

alguma informação nós vamos até eles. Tudo o que a gente está fazendo é 

comunicado ao Conselho por meio de relatórios. Agora eu acho que a partir 

do momento que tivermos um número maior de operações o Conselho terá 

que se reunir com mais frequência. ” (Entrevistado 1B). 
 

 

As entrevistas evidenciaram uma deficiência nas práticas de governança da SGC01.  

Embora o estatuto e o regimento interno determinem as atribuições e as regras de 

funcionamento dos órgãos de governança, não houve evidências de que suas práticas são 

condizentes com o que estipula os normativos. Além disso, não há um processo, ainda que 

informal, de preparação de novos Conselheiros para sucessão. Foi citado apenas um 

treinamento inicial disponibilizado e realizado pelo SEBRAE para os Conselheiros que 

assumiram a primeira gestão da entidade. A propósito, fica evidente, na fala dos entrevistados, 

uma dependência do SEBRAE para a realização de ações que caberiam às lideranças da SGC 

executarem. Também no tocante à transparência das ações da entidade, não há evidências de 

uma preocupação dos gestores em tornar público as ações e resultados da entidade.  

 

 4.1.4.2 Estratégias e Planos 

O único documento formal existente que orienta as ações da SGC para cumprir 

objetivos e metas estipulados é o Plano de Negócio apresentado à época da concorrência na 

chamada pública de apoio a projeto feita pelo SEBRAE, no ano de 2008. Deste então não há 

evidências de que este documento foi atualizado e também não há evidências de que sirva 

como um guia de planejamento para a SGC, uma vez que suas estratégias, objetivos e metas 
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não foram atingidas e nem mesmo corrigidas ao longo do tempo em função de mudanças no 

cenário de atuação da SGC01. 

Tanto as entrevistas em profundidade como a análise documental não trouxeram 

evidências de que exista um processo de planejamento e monitoramento instituído e com 

acompanhamento pelo Conselho de Administração. Faz-se tão somente o que está previsto no 

estatuto, ou seja, uma reunião anual de prestação de contas e apresentação, pela Diretoria 

Executiva, das metas para o ano seguinte. Entretanto, não há evidências de que o 

cumprimento dessas metas seja monitorado ao longo do tempo, com correções de rumo, se 

necessário. 

No início da operação da SGC houve um apoio do SEBRAE Local, por meio de 

repasse de recursos do SEBRAE Nacional, para a elaboração de um Planejamento 

Estratégico, entretanto não há evidências da existência deste documento e nem tampouco de 

que o planejamento vem sendo cumprido. 

Na entrevista, é citado que as metas são acompanhadas semestralmente: 

 

“[...] As metas hoje são as que estão no plano de negócios. A nosso ver, meu 

e do Diretor Executivo, depois de um levantamento que fizemos há uma 

sustentabilidade para a SGC muito rápida, dentro de 02 anos, ao custo que 

nós estimamos. [...] Os planos são bem ambiciosos. Existem metas hoje que 

são refeitas a cada 06 meses e estamos procurando respeitar os níveis de 

alavancagem estipulados no plano de negócios. Hoje eu não quero 

quantidade, eu quero qualidade! ” (Entrevistado 1B) 

 

 

 Entretanto, o desempenho da SGC01 historicamente está muito aquém das 

expectativas das instituições apoiadoras, o que evidencia uma fragilidade em seu modelo de 

gestão.  

É importante destacar que, em diversos momentos da entrevista, atribui-se o insucesso 

ou a não realização de determinadas ações à falta de recursos, colocando ainda sobre o 

SEBRAE a responsabilidade pela realização de algumas atividades que, de fato, cabem à 

SGC. 

 
“Agente depende da experiência dos outros. Infelizmente como não temos 

recursos, este processo vai ter que ser organizado pelo SEBRAE. Nós temos 

sido muito conservadores. [...] Além disso a Cooperativa ‘A’ aqui na região 

ainda está muito incipiente”.  (Entrevistado 1C). 
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4.1.4.3 Políticas Normas e Procedimentos 

Os documentos que normatizam e regulam a atuação da SGC01 são o estatuto, o 

regimento interno e o manual de concessão de garantias. Há que se registrar que esses 

documentos foram constituídos com base em modelos disponibilizados pelo SEBRAE. Além 

desses documentos, também é utilizado como instrumento de gestão e normatização interna as 

instruções normativas, que são documentos que institucionalizam decisões do Conselho de 

Administração. 

O nível de formalização de processos da SGC01 é muito baixo. Não há evidências de 

documentação de seus processos e atividades. Essa carência ficou evidente quando a SGC01 

contratou uma assistente administrativa. A ausência de documentação interna requereu um 

esforço e dedicação do Diretor Executivo para explicar o que é a SGC, qual a sua missão, qual 

são os seus processos e qual seriam as atividades e tarefas a serem desempenhadas pela 

colaboradora.  

 

 

4.1.4.4 Estrutura Organizacional 

De acordo com o artigo 13º do estatuto social, a estrutura da SGC01 é composta por: 

a) Assembléia Geral de Associados => constituída pelo conjunto de associados, é 

órgão máximo de deliberação da Sociedade; 

b) Conselho de Administração => órgão superior de administração da Sociedade 

composto por 15 membros, sendo: 08 representantes das MPE associadas, 05 

representantes das entidades empresariais da região; 02 representantes das 

prefeituras aportantes de recursos.  

c) Conselho Fiscal => órgão de fiscalização da Sociedade é composto por 03 

associados, com igual número de suplentes. 

d) Comitê Técnico => órgão de assessoria responsável pela aprovação das propostas 

de concessão de garantia, mediante análise prévia e parecer de analista de crédito. 

É nomeado pelo Conselho de Administração e é composto por 05 membros: o 

Diretor Executivo; 02 especialistas de crédito escolhidos no próprio Conselho de 

Administração ou contratados do mercado, a critério do Conselho; 02 

representantes de empresas sócias mantenedoras da Sociedade, com notório saber 

nas áreas administrativa e financeira.  

e) Diretoria Executiva => órgão de gestão da Sociedade, pode ser composta por 01 

Diretor Executivo e até 02 Diretores Adjuntos, todos aprovados pelo Conselho de 

Administração. Atualmente a SGC01 possui somente o Diretor Executivo. 
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O atual quadro operacional da SGC01 conta, além do Diretor Executivo, com uma 

Assistente Administrativa. Não há agentes de negócio, cabendo ao Diretor Executivo exercer 

também esta função. 

Todos os entrevistados neste estudo de caso foram unânimes em apontar que a 

estrutura de pessoal mínima ideal para uma SGC iniciar suas operações é um Diretor 

Executivo, um Agente de Negócios e um Assistente Administrativo.  

 
“Eu acho que uma SGC deve começar com pelo menos umas 03 ou 04 

pessoas. Tem que ter gente para ir à rua fazer contatos, tem que ter gente 

para estudar e analisar as propostas de operações, tem que ter gente com 

conhecimento e capacidade para fazer palestras e apresentações sobre o 

assunto e sensibilizar tanto a comunidade empresarial como instituições 

parceiras potenciais”. (Entrevistado 1A).  

 

“Hoje eu sou Agente de Negócios, Analista e Diretor Executivo, além do 

suporte que tenho que dar ao Conselho. Até a chegada da Assistente 

Administrativa, eu também fazia as atividades administrativas da SGC. Eu 

me sinto represado, fica difícil porque as coisas se acumulam para fazer 

depois e a pessoa se perde’. (Entrevistado 1C). 

 

“[...] não tem como fugir: um Gerente Executivo, uma Secretária, dois 

agentes de crédito em uma SGC de pequeno porte. Dependendo do volume, 

o número de pessoas poderá aumentar gradativamente, dando mais 

capilaridade, com mais agentes, mais pessoal administrativo”. (Entrevistado 

1B). 

 

Embora todos os entrevistados convirjam suas opiniões sobre a estrutura mínima 

adequada para a operação de uma SGC, historicamente a SGC01 tem operado em condições 

aquém desta estrutura ideal. Há indícios de que isso possa ser uma consequência do baixo 

nível de comprometimento das instituições parceiras locais, as quais poderiam arcar com os 

custos desta estrutura, em contrapartida ao cumprimento de metas de operações que gerariam 

as receitas necessárias para cobrir os custos operacionais.  

 

4.1.4.5 Processos 

Não há grande complexidade nos processos de uma Sociedade Garantidora. A figura 

27 ilustra os macroprocessos de uma SGC: 

 

 

 

 

Processos de 

Gestão 

Operacional 

Processos de 

Gestão 

comercial 

Processos de 

Gestão Adm. 

/ Financeira. 

- Captação de Recursos para Fundo de Risco 
- Captação de Recursos para Custeio 

- Captação de Clientes/Associados 
- Relacionamento com Associados 

- Relacionamento com parceiros 

- Cadastro e registro de proposta 

- Análise de crédito e emissão de parecer 
- Aprovação de proposta no CT de Crédito 

- Concessão da carta de garantia 

- Monitoramento de operações 

- Contas a receber 

- Contas a pagar 
- Apoio e suporte ao Conselho 

- Controle de uso e aplicação de recursos 

- Elaboração de relatórios de gestão 
- Administração de convênios 

- Apoio e suporte a auditorias 
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Figura 27: Macroprocessos de uma Sociedade Garantidora de Crédito 

Elaboração própria. 

 

  

No caso específico da SGC01, ficou evidenciado nas entrevistas em profundidade e 

por meio de observação durante a visita que os processos são diretamente impactados pela 

ausência de uma estrutura adequada de pessoal. Há um acúmulo de atividade e sobrecarga de 

tarefas na pessoa do Diretor Executivo, que não consegue organizar os processos da entidade. 

Um exemplo disso é a falta do registro de operações no software operacional, gerando 

controles paralelos em planilhas eletrônicas, com grande risco de perda de informação, 

comprometendo a segurança e o acompanhamento das operações. É importante destacar que o 

software operacional existe justamente para automatizar os processos principais do negócio da 

SGC, que são os processos de gestão operacional descritos na figura 27.  

 

4.1.4.6 Pessoas 

Na data de realização das entrevistas em profundidade para este estudo de caso, a 

SGC01 tinha em seus quadros um Diretor Executivo e uma Assistente Administrativa recém 

contratada. Os membros dos Conselhos de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê 

Técnico de Crédito não são remunerados. Os únicos cargos remunerados são o Diretor 

Executivo e a Assistente Administrativa. Segundo o Entrevistado 1B, na contratação do 

Diretor Executivo houve um processo de seleção com o envolvimento dos membros do 

Conselho:  

 

“Na contratação do Diretor Executivo nós fizemos várias entrevistas, com 

vários indicados e aí tiramos a experiência de pessoas que passaram por 

instituições financeiras, passou pelo crivo de nossos associados. Por 

exemplo, o atual Diretor Executivo foi sabatinado por 08 empresários. Não 

só ele, mas nós fizemos isso com 12 pessoas e aí nós escolhemos o melhor. 

Agora, é lógico que pesou o olhar dele depois que ele entrou. Neste 

momento eu tenho dificuldade em reconhecer financeiramente uma pessoa 

deste porte, mas nós vendemos um sonho para ele. O sonho é a oportunidade 
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de ajudar as empresas que formataram a vida dele durante muito tempo. Ele 

foi Gerente do Banco do Brasil na região.” (Entrevistado 1B). 

 

 

As atribuições do Diretor Executivo constam no estatuto social da SGC01, mas não 

foi evidenciada a existência de documentos que contenham o perfil e atribuições dos cargos. 

Para o Entrevistado 1C os valores de remuneração atuais estão aquém do mercado local.   

Não foi identificado na análise documental nem nas entrevistas em profundidade a 

existência de uma política para gestão de pessoas. Pelo fato da SGC01 contar com apenas dois 

colaboradores esta carência não é algo que atualmente prejudique a SGC01. Entretanto, em 

um cenário de expansão de suas atividades, com a consequente necessidade de contratação de 

pessoal, a inexistência de uma política de gestão de pessoas, que oriente os processos de 

seleção, ambientação, treinamento, remuneração e avaliação de desempenho, comprometerá a 

composição de uma equipe com as competências e capacidades adequadas para fazer frente 

aos objetivos e metas da SGC01.  

 

4.1.4.7 Tecnologia 

A SGC01 utiliza um sistema operacional desenvolvido especificamente para o 

registro, controle e emissão das cartas de garantia. O sistema permite o cadastro da empresa e 

de seus sócios, o cadastro da operação, a análise da proposta e emissão de parecer, a 

aprovação pelo comitê de crédito, a emissão da carta de garantia e o acompanhamento da 

operação. O sistema também permite a geração de alguns relatórios de indicadores por SGC e 

consolidados. 

Na visita à SGC01 foi possível observar uma resistência ou desconforto no uso do 

sistema operacional. Isso impacta o fluxo da informação e os controles internos, gerando 

retrabalho com a produção de controles paralelos em planilhas, aumentando o risco de perda e 

vulnerabilidade da informação. Além disso, o critério de transparência fica prejudicado em 

função da falta de confiabilidade dos dados das operações realizadas.   

 

 

4.1.5 Conclusões e contribuição para a pesquisa  

 

O estudo de caso da SGC01 apresenta uma instituição que teve muitas dificuldades em 

sua fase inicial em função de uma mudança no cenário de articulações em nível nacional para 

as parcerias com o sistema financeiro. Somado ao fato da região não possuir instituições 
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financeiras de menor porte com interesse e em condições de operar em conjunto com a 

SGC01, a sua entrada no mercado foi prejudicada. Com isso houve descrédito na iniciativa 

por parte das instituições apoiadoras locais e também do empresariado da região, cuja 

característica cultural difere de outras regiões onde o modelo das SGC possui maior aceitação, 

gerando um cenário ainda mais restritivo à SGC01.  

A perseverança das lideranças locais que estavam à frente do projeto, somado ao apoio 

do SEBRAE, permitiu que a SGC01 entrasse em operação efetivamente no ano 2014, três 

anos após a sua constituição, apresentando ainda resultados muito aquém das metas 

estipuladas em seu plano de negócios.  

A SGC01 ainda possui grandes desafios a superar, em particular no seu modelo e 

práticas de gestão. O estudo de caso evidenciou carências na gestão da SGC01 que necessitam 

ser corrigidas para que a mesma atenda de forma satisfatória à expectativa do empresariado 

local, das instituições financeiras com as quais já possuem parceria operacional e/ou daqueles 

parceiros potenciais, bem como das instituições apoiadoras, em especial as que aportam 

recursos no Fundo de Risco Local.  

 

4.2 Segunda unidade de análise: SGC02 

4.2.1 Histórico e estágio atual 

A SGC02 é uma associação civil sem fins lucrativos, classificada como OSCIP - 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790 de 23 de 

março de 1999. É a primeira SGC constituída no país, com data de fundação em 01 de 

dezembro de 2003 e é regida pelo seu estatuto social, regimento interno e manual de 

operações. Foi constituída como um projeto piloto e contou com apoio do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, SEBRAE, Governo do Estado e Prefeituras 

locais. Apesar de sua fundação em 2003, a sua primeira carta de garantia foi emitida no ano 

de 2005, marcando efetivamente o início de suas operações.  

A assembleia geral de constituição teve uma presença significativa de empresários e 

representantes do poder público local, instituições financeiras, bem como de instituições 

representativas do empresariado em sua área de atuação. A lista de presença registrou 331 

assinaturas. O primeiro estatuto da SGC foi aprovado nesta assembleia e posteriormente 

passou por três atualizações nas datas de 17/10/2012, 04/04/2013 e 28/10/2013.  
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O objetivo principal da SGC02 é a promoção do desenvolvimento econômico, social 

e o combate à pobreza, realizando, para atingir seus fins, assessorias administrativa, técnica, 

econômica, financeira e legal, propiciando à micro, pequenas e médias empresas condições de 

acesso ao crédito, através de concessão de garantias, conforme estabelece o artigo 3º do seu 

estatuto e o artigo 4º do seu regimento interno. 

Em seu regimento interno, atualizado pela instrução normativa 22/2014, destaca-se: a 

política de precificação [% da comissão de garantia] de acordo com o prazo e o tipo da 

operação; as regras da política de concessão de garantia e ainda as atribuições do Diretor 

Executivo, entre as quais estão atividades que reforçam a importância da transparência e do 

compartilhamento de informações com as partes interessadas.  

A estrutura atual da SGC02 é condizente com os seus objetivos e metas e é composta 

por, além do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, um Diretor Executivo, uma 

Diretora Administrativa Adjunta, que exerce também o papel de Analista de Crédito, um 

Agente de Negócios e um Comitê Técnico [voluntários cuja função é deliberar sobre os 

pedidos de concessão de garantia]. Sua sede está localizada na principal cidade de sua área de 

atuação, em um escritório alugado de cerca de 40m
2
, com estrutura física adequada para 

acomodar a equipe e realizar atendimento aos clientes/associados. 

A área de atuação da SGC02 compreende 32 municípios, contudo 73,5% das suas 

operações estão concentradas no município sede. Considerando todos os municípios atendidos 

por pelo menos uma operação, a SGC02 cobre 53,12% da área territorial de atuação prevista 

em seu estatuto. De acordo com relatório interno de desempenho, no final do ano de 2014 

[nove anos após a primeira operação] a SGC02 fechou, em dados acumulados, 596 

associados, com 782 garantias emitidas, correspondendo a um volume de operações de R$ 

33.4 milhões, com R$ 20.5 milhões de garantias.  

 

4.2.2 Indicadores operacionais 

A tabela 05 apresenta até a data de fechamento deste relatório os principais 

indicadores operacionais da SGC02, extraídos do sistema SGC Forlogic de registro e controle 

de operações e também do Planejamento Estratégico realizado em 2014. 

 

Tabela 05: Indicadores operacionais da SGC02. 

Instituição financeira Nº de Volume de operações Volume de garantias 
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conveniada operações¹ em R$¹ em R$¹ 

Banco R 10  1.495.166,00 860.297,78 

Banco B 451  14.112.339,15  8.814.386,21 

Cooperativa B 358  15.435.356,49  11.056.511,12 

Banco N 300  14.608.476,24  8.491.364,52 

Banco S 31  2.101.000,00  1.680.800,00 

Outros 200  13.185.041,12  7.027.015,33 

TOTAL 1350  60.937.379,00 37.930.374,96 

Volume de Operações Acumulado: R$ 60.937.379,00¹ 

Ticket médio de operações: R$ 45.138,00¹ 

Ticket médio de garantias:  R$ 28.096,00¹ 

Volume de Garantias Honradas: R$ 626.000,00² 

Taxa média de inadimplência: 3%² 

Elaboração própria a partir de dados do Sistema SGC Forlogic¹, data base 13/11/2015, e do 

Planejamento Estratégico da SGC², ano 2014. 

 

De acordo com o documento de seu planejamento estratégico, a SGC02 fechou o ano 

de 2014 com uma despesa operacional de R$ 373.878,00 e com uma geração de receita de R$ 

321.659,00, ou seja, um déficit operacional de R$ 57.219,00. O saldo do Fundo de Risco ao 

final do ano de 2014 era de R$ 3.985.982,00, sendo composto por 43,1% de recursos do 

SEBRAE Nacional, 19,1% do SEBRAE Local, 4,9% do BID, 2,9% do Governo do Estado, 

14% das Prefeituras da área de atuação, 16% das empresas associadas. Cabe destacar que 

entre as SGC em operação, a SGC02 é que possui a melhor distribuição de aportes em seu 

Fundo de Risco. 

 

4.2.3 A influência dos fatores externos - contexto operacional  

4.2.3.1 Apoio Político Institucional 

A SGC02 se beneficiou na sua fase inicial de um cenário bastante favorável em sua 

região de atuação, com forte apoio local, apoios e recursos financeiros de organismos 

internacionais, que inclusive permitiram arcar com custos operacionais, parcerias operacionais 

com instituições financeiras fortes, com destaque para o Banco do Brasil, que era o principal 

parceiro na região. Porém, quando ocorrem mudanças em seu ambiente de atuação e o 

principal parceiro cria seu fundo próprio e passa a atrelar este fundo às suas operações, a 

demanda pelo principal produto da SGC02, a garantia, reduziu bastante e a instituição entrou 

em uma fase de declínio de seu volume de operações. 
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A seriedade do trabalho ao longo do tempo fez com que a SGC02 conquistasse a 

credibilidade do mercado local, mantendo apoios institucionais importantes que garantiram 

ações de divulgação, participação em eventos, e boa entrada junto aos órgãos públicos locais. 

É nítido pelas entrevistas realizadas que a principal parceria estratégica, vital para a 

SGC02, é com as instituições financeiras. Manter um relacionamento estreito com os 

parceiros operadores é estratégico para a SGC02, porque a garantia tem a característica de ser 

um produto complementar ao crédito, ou seja, sem uma linha de crédito diferenciada do 

parceiro operador, que permita ter condições melhores quando atrelada à garantia da SGC, 

não há razão de existência da Sociedade Garantidora.  

 

“Na fundação da SGC havia um projeto em que as Prefeituras dos 

municípios de sua área de atuação aportariam R$ 1,00 por habitante para o 

Fundo de Risco da SGC e para custeio. Algumas Prefeituras aportaram e 

outras não. Definimos como meta em nosso planejamento retomar este 

assunto e contatar as Prefeituras novamente para tentar viabilizar estes 

recursos. [...] No Paraná as SGC que possuem melhores resultados têm em 

comum pessoas que são Conselheiros na SGC e Conselheiros ou membros 

da Diretoria de Cooperativas de Crédito. [...] Sem dúvida as melhores 

parcerias estratégicas para a SGC são com as instituições financeiras [...] 

Nossa administração recuperou o contato e a aproximação com os parceiros, 

o que melhorou bastante o apoio político institucional, em particular no 

aspecto de divulgação da SGC para os associados das instituições 

empresariais apoiadoras” (Entrevistado 2A). 

 

4.2.3.2 Regulamentação e supervisão bancária 

 Todos os entrevistados neste estudo de caso consideram a regulamentação das 

Sociedades Garantidoras algo necessário e positivo, ainda que algumas preocupações existam, 

em particular em relação a um possível aumento de custos operacionais em função das 

exigências a serem impostas pelo Banco Central. Além disso, ao mesmo tempo em que a 

regulamentação tende a aumentar a demanda pelos produtos/serviços da SGC, isso pode ser 

um dificultador devido à escassez de fontes de recurso para ampliação do Fundo de Risco 

Local.  

 

[...] Hoje a maioria das SGC são deficitárias porque não somos reconhecidos 

pelo Sistema Financeiro Nacional - SFN e ficamos à margem, com pouca 

possibilidade de negócios. A proposta de tornar as SGC cooperativas de 

garantia será um divisor de águas, poderá mudar este cenário 

significativamente. [...] No momento em que estivermos enquadrados como 

uma instituição integrante do SFN eu acredito que os bancos, por exemplo o 
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Santander que na Espanha é inclusive sócio de Sociedades Garantidoras, 

abrirá as portas para as SGC em nível nacional. Por outro lado, vejo como 

desvantagem a necessidade de maior controle, a burocracia exigida que 

poderá onerar muito a operação de uma SGC, fazendo com que para serem 

viáveis elas tenham que ampliar sua área de atuação, talvez havendo uma 

SGC por Estado, podendo inclusive ser necessários que duas ou três SGC se 

fundam em uma única instituição. [...] A regulamentação também vai exigir 

pessoas mais qualificadas em funções chave e provavelmente aumento de 

quadro de pessoal, em função do aumento de demanda que se espera para o 

serviço da SGC. Acredito também que será necessário ter pontos de 

atendimento em áreas em que sequer se imaginava ter uma SGC” 

(Entrevistado 2A). 

 

“Eu acredito que a regulamentação vai trazer a credibilidade que precisamos. 

Esta é a principal vantagem. Hoje as SGC funcionam sem uma 

regulamentação específica, então eu acredito que não é imperiosa para o 

sistema funcionar, mas vai permitir ter a credibilidade necessária para 

expandir as operações com outros parceiros de negócio. [...] Eu tenho 

dúvidas se como cooperativas de garantias nós poderíamos receber recursos 

do SEBRAE para o Fundo de Risco.  [...] Tenho minhas dúvidas de quantos 

associados irão querer ser cooperativados e compartilhar as 

responsabilidades, inclusive cíveis. [...] Também acredito que haverá 

acréscimo de custos operacionais porque novas exigências de controle serão 

necessárias” (Entrevistado 2B). 

 

“[...] Não sei se atualmente a SGC tem capacidade para suportar os custos 

que eventualmente aumentarão com as exigências do Banco Central. Por 

outro lado, se estivermos regulados pelo Banco Central, qualquer instituição 

financeira poderá nos acessar, sem ter necessidade de firmar acordos, e para 

qualquer valor de garantia. Esse aumento de demanda poderá não ser 

suportado porque não teremos funding suficiente para o Fundo de Risco 

lastrear as operações. [...] Não vejo empecilhos na regulamentação como 

cooperativa, não acho que vai restringir a atuação somente para o segmento 

cooperativista se o Banco Central fizer uma normatização que fique claro 

para as instituições financeiras que a SGC não foi criada para atender 

somente as cooperativas, mas sim todo o sistema financeiro. [...] Vejo isso 

muito positivamente porque também é uma forma de inclusão social, porque 

estamos fornecendo garantia para quem precisa, reduz o risco do banco e o 

custo final da operação para o cliente” (Entrevistado 2D) 

 

4.2.3.3 Fatores sócio culturais 

Os Estados do Sul do país possuem em sua população um grande número de 

descendentes de imigrantes europeus. Acredita-se que este componente social da população 

favorece a cultura associativista do empresariado local, contribuindo, portanto, para um 

melhor entendimento e adesão de iniciativas de caráter mutualista, tais como são as 

cooperativas e associações empresariais. Neste estudo de caso, não se identificaram fortes 
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indícios que pudessem confirmar esta hipótese. Se por um lado o Entrevistado 2A considera 

ser um elemento facilitador para a adesão do empresariado à SGC, por outro lado, o 

Entrevistado 2D, que possui contato mais frequente e direto com os empresários, considera 

este fator irrelevante, uma vez que o determinante para a decisão de aderir à SGC é a 

vantagem que o empresário obtém.  

 

“Por que o Cooperativismo no Sul, no Oeste de Santa Catarina e no Paraná é 

forte? Porque tem uma boa parte das pessoas e dos empresários com 

descendência europeia. [...] Da Europa veio esta mentalidade de 

associativismo e cada vez mais o micro e pequeno empresário percebe que 

no mundo de hoje, sozinho ele não vai a lugar nenhum. Ao contrário, se ele 

estiver associado a instituições que o representem, que o auxiliem e o 

ajudem, ele vai crescer e se desenvolver. Quanto mais forte o associativismo 

na região, via de regra, mais fácil fica o funcionamento da Sociedade 

Garantidora” (Entrevistado 2A).  

 

“[...] Aqui tem a cultura do italiano e do alemão que não abre a mão para 

pagar coisas acessórias até ele entender a vantagem disso; quando tu apontas 

a vantagem e ele entende que pagará um valor agora, mas que terá muito 

mais vantagem lá na frente, aí ele aceita. [...] Como o empresário não tem 

uma cultura de crédito, um conhecimento sobre o mercado de crédito, ele 

usa o que está mais fácil para ele, ainda que pague mais caro por isso. Este 

cenário é potencializado pelo caráter imediatista do capitalismo.  [...] Ele 

sabe que vai conseguir o crédito, mas não sabe como vai pagar. Sua 

mentalidade é: ‘Preciso do dinheiro agora, depois eu vejo como faço para 

pagar” (Entrevistado 2D). 

 

4.2.3.4 Fatores tecnológicos 

 O ambiente de negócio em que a SGC02 atua, e todas as demais SGC, é bastante 

automatizado. O uso de tecnologia da informação e automatização de processos é intensivo e 

busca reduzir custos e obter ganhos de escala para os agentes financeiros, bem como gerar 

facilidades para os clientes, agregando valor aos seus serviços. A SGC02 já perdeu 

oportunidades de negócio por não atender à exigência tecnológicas de parceiros.  

 

“[...] Até bem pouco tempo, até pela parceria que foi firmada entre a CAIXA 

e o APL Metal Mecânico da região, nós demandamos à Superintendência 

Regional da CAIXA para retomar o protocolo de intensões firmado em 

âmbito nacional. Eles atenderam nosso pedido, mas nos retornaram 

informando que a barreira era a integração dos sistemas” (Entrevistado 2B). 

 

 

4.2.3.5 Fatores mercadológicos 
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A SGC02 conseguiu, ao longo de seu ciclo de existência, firmar parcerias 

operacionais com mais de uma instituição financeira, chegando a ter 06 instituições com as 

quais poderia operar oferecendo as garantias, sendo: 01 banco público estadual, 01 banco 

público federal, 02 bancos de desenvolvimento regionais, 01 banco internacional e 01 

cooperativa de crédito. No auge de sua atividade as operações eram concentradas no banco 

público federal, com o qual operava uma linha de crédito subsidiada pelo governo, com taxas 

de juros abaixo da média do mercado. Esse banco público federal criou em 2009 um Fundo de 

Garantia próprio e orientou suas agências a vincular a garantia deste Fundo em suas 

operações. Com isso o banco deixou de operar com a SGC02.  

O fato de seu principal parceiro se tornar o seu principal concorrente evidenciou, no 

caso da SGC02 alguns problemas que devem ser evitados em qualquer empreendimento: (i) 

concentração e consequente dependência em poucos fornecedores e poucos clientes; (ii) 

ausência de um planejamento estratégico estruturado que monitore as mudanças do ambiente 

de maneira a antecipar possíveis ameaças ao negócio. Outra questão também evidenciada nas 

entrevistas deste estudo de caso é uma certa dissonância da comunicação da SGC com o 

mercado. Uma instituição com mais de 10 anos de atuação na região não ser conhecida pela 

maioria dos empresários demonstra uma necessidade de adequar a sua comunicação, adequar 

a mensagem e a forma de veiculação para atingir o público alvo.  

Uma característica importante do mercado local é a exigência de arranjos 

produtivos organizados, entre eles o APL Metal Mecânico Automotivo, no qual a SGC02 

participa das reuniões. Apesar disso não ficou evidenciado resultados positivos desta 

participação em termos de geração de negócios.  

 

“[...] As Sociedades Garantidoras ainda são desconhecidas para a maioria 

dos empresários. Tem gente que ainda liga para nós e pergunta se somos 

uma financeira. Eles não entendem que nós não oferecemos financiamento, 

mas sim que oferecemos garantias. [...] As empresas que são associadas a 

entidades de classe e sindicatos não têm dificuldade em nos contatar, em 

associar-se à SGC. A dificuldade está na entidade em si, em entender que ela 

precisa vender ao seu associado que existe uma entidade coirmã que pode 

trazer benefícios a eles, que eles terão mais facilidades” (Entrevistado 2A)  

 

“Antes de constituir uma Sociedade Garantidora tu tens que estar com o 

agente financeiro na mão. [...] Nós tínhamos o Banco do Brasil como 

principal parceiro operador. Depois que eles criaram o FGO não fizemos 

mais operações conjuntas. O que nos salvou foi o NBC Bank, que por sua 

vez também passou por mudanças depois que foi comprado por outros 

controladores. Antes eles acatavam nossa análise, agora possuem uma 
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análise própria e com rating diferente, mais rígido. [...] Nosso Presidente do 

Conselho enfatiza que o SEBRAE está por trás da SGC, que nós somos uma 

mera administradora do recurso que o SEBRAE aportou no Fundo de Risco 

e que se destina a honrar as operações. Isso reforça a credibilidade da SGC e 

foi um dos motivos pelos quais as operações voltaram a acontecer com as 

Cooperativas do Sistema B” (Entrevistado 2B). 

 

“Partindo do pressuposto que nosso maior cliente é a instituição financeira 

nós precisamos estar alinhados ao que eles precisam. [...] Dificilmente o 

empresário vai ligar e pedir pelo que fazemos. Aqui na nossa cultura, o 

empresário não vai falar para o outro que está mal, em dificuldade 

financeira. Ele vai logo no banco. Agora se a instituição financeira está 

alinhada conosco, eles vão orientar o empresário para nos procurar. [...]A 

maioria dos clientes veem por indicação das instituições financeiras, por 

indicação boca a boca ou porque já fizeram uma operação conosco. [...] 

Também acho importante ampliar a área de abrangência.  (Entrevistado 2D)  

 

4.2.3.6 Fatores econômicos 

É esperado que, em um cenário de recessão econômica, a oferta de crédito diminua 

em função da expectativa de maior inadimplência por parte dos agentes financeiros. A 

demanda por crédito também diminui sob a ótica do investimento devido à incerteza do 

ambiente que faz o empresário reduzir seu nível de investimento. Por outro, as empresas 

poderão ter uma demanda maior por capital de giro, aumentando a demanda por garantia, uma 

vez que os agentes financeiros ficam mais exigentes e buscam reduzir o risco de suas carteiras 

de crédito. Nesse sentido, os fatores econômicos podem exercer uma influência positiva ou 

negativa para a SGC, conforme suas estratégias de enfrentamento do cenário no contexto do 

microambiente em que operam. Neste estudo de caso, isso ficou evidenciado nas entrevistas 

realizadas.  

 

“Eu particularmente acho que o cenário atual é uma grande ameaça para as 

SGC como um todo. A incerteza política e econômica do país reduz o 

investimento e a confiança do empresário. Isso reduz a demanda por 

financiamento e consequentemente a demanda por garantias. Por outro lado, 

para quem tem condição de investir, com um bom projeto, ele terá a 

vantagem de que em um cenário de crise e restrição da oferta de crédito 

poderá com a garantia da SGC obter taxas e condições mais favoráveis. [...] 

Uma das características favoráveis à existência da SGC aqui é que nossa 

região é extremamente empreendedora, sem dúvida devido em parte à 

descendência europeia. [...]A região possui três APL: o APL Metal 

Mecânico, o APL de Plásticos, o APL da Moda. Isso favorece um pouco a 

atuação da SGC porque as empresas já estão organizadas em torno dos APL. 

Entretanto, nós não temos parceria com os Agentes Financeiros que 
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oferecem linhas de crédito específicas para essas empresas, como por 

exemplo a Caixa Econômica Federal” (Entrevistado 2A) 

 

4.2.4 A influência dos fatores internos – modelo e práticas de gestão 

 

4.2.4.1 Governança 

O Conselho de Administração é o órgão principal de governança da SGC02. É 

formado por onze membros. Possui uma característica interessante, prevista desde o seu 

primeiro estatuto, de ser composto em sua maioria por empresários e a presidência do 

Conselho ser também exercida por empresários. Essa característica tem por objetivo 

neutralizar interferências e interesses políticos de entidades que eventualmente poderiam se 

utilizar da SGC em benefícios de políticas e projetos próprios. Por outro lado, a formação do 

Conselho em sua maioria por empresários restringe políticas mais agressivas para geração de 

receitas que possam onerar os associados. 

A atual administração vem fazendo um esforço para manter a maior frequência 

possível de representantes nas reuniões do Conselho e também um trabalho de preparação de 

sucessores, ainda que de forma empírica, mas que tem seu valor em função da necessidade de 

continuidade e compromisso das lideranças com a instituição. A formação e preparação de 

Conselheiros para os cargos de sucessão é uma atividade crítica para a SGC, que há muito 

tempo foi negligenciada e, nessa última gestão, vem sendo retomada. A SGC02 busca adotar 

práticas condizentes com os princípios da boa governança corporativa.  

Nas entrevistas deste estudo de caso, ficou evidente a importância do 

comprometimento das lideranças que assumem os cargos do Conselho de Administração.  

 

“O estatuto da SGC foi pensado para neutralizar a influência e a questão 

política no Conselho. Por isso a configuração tem mais empresários do que 

entidades representativas e a Presidência do Conselho tem que ser ocupada 

por um empresário, não pode ser de órgão público ou entidade. [...] Pela 

primeira vez em 10 anos a SGC está fazendo um processo de preparação de 

sucessores no Conselho” (Entrevistado 2A). 

 

“Se o Presidente do Conselho não for comprometido, os demais membros do 

Conselho também não serão. A figura do Presidente do Conselho é muito 

importante para a continuidade da SGC e puxar a participação dos demais 

membros. [...] as iniciativas surgiram de um grupo de pessoas, um grupo de 

abnegados, pessoas que compraram a ideia e colocaram para frente, mas 
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notou-se que durante o processo, quando essas pessoas deixaram a liderança 

das instituições, as iniciativas murcharam e as instituições perderam força. 

Eu penso que a constituição de uma SGC não podem ser apenas uma 

vontade de um grupo de pessoas ou estar vinculada aos anseios políticos de 

uma ou outra instituição” (Entrevistado 2B). 

 

“Há alçadas de decisão, geralmente sob a responsabilidade do Diretor 

Executivo. Na ausência dele, eu posso tomar algumas decisões. No caso da 

honra de garantia, nós procuramos ter um parecer do jurídico. As decisões 

estão sob responsabilidade do Diretor Executivo. Se for algo que ele não se 

sinta confortável em tomar a decisão sozinho, ele procura consultar o 

Presidente do Conselho” (Entrevistado 2C).  

 

“O atual Presidente do Conselho foi quem se empenhou para ir atrás de 

soluções para a SGC. Os anteriores basicamente faziam o que estava 

previsto no estatuto. Isso faz uma diferença gigantesca. Presidentes que 

tomam à frente, a instituição notoriamente se sente mais segura e 

representada, não só formalmente, mas também no dia a dia, estando ciente 

do que acontece e se envolvendo com a equipe. Os outros não agiram assim, 

alguns ficavam preocupados somente onde tinham que ir para representar a 

instituição em uma reunião, não tomavam ciência do que estava sendo feito, 

como era feito, as dificuldades que a equipe enfrentava. O atual Diretor 

Executivo também é atuante e tem conhecimento profundo do sistema 

financeiro. [...] Eu acho que isso é uma vantagem da nossa SGC porque 

lidamos com empresas de diversos setores, com diferentes dificuldades e 

temos que ter também um conhecimento contábil, organizacional, 

conhecimento macro e micro dos negócios, tem que ter uma boa base para 

fazer o trabalho” (Entrevistado 2D). 

 

4.2.4.2 Estratégias e Planos 

O estudo de caso da SGC02 evidencia o impacto do planejamento estratégico e o 

monitoramento de indicadores de desempenho.  

No passado, a não utilização de uma ferramenta de planejamento estratégico em suas 

práticas de gestão fez com que a SGC02 não conseguisse perceber as mudanças em curso no 

seu ambiente de atuação e desenvolvesse estratégias para combater as ameaças que vinham se 

apresentando, como, por exemplo, a criação de Fundo de Garantia próprio pelo seu principal 

parceiro operador. Ela conseguiu sobreviver a este período de turbulência às custas da 

redução de seu fundo de risco próprio, o qual vinha sendo consumido para arcar com os seus 

custos operacionais. 

A SGC02 vinha apresentando resultado negativo em três exercícios seguidos. Em 

2014, a atual gestão decidiu contratar uma consultoria para elaboração de um planejamento 
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estratégico. O plano vem sendo desde então implementado e os indicadores monitorados 

regularmente, com resultados positivos, conseguindo reverter o cenário deficitário anterior.  

O planejamento estratégico da SGC02 reformulou alguns de seus fundamentos e 

criou outros que não existiam, conforme apresentado no quadro 10. 

 

Quadro 10: Fundamentos do Planejamento Estratégico da SGC02. 
(continua) 

Fundamento 

estratégico 

Anterior Atual 

O negócio Garantia de crédito Orientação para o crédito, facilitação e concessão 

de garantias 

Missão Promover o desenvolvimento 

econômico e social na região 

da atuação, melhorando o 

acesso ao crédito das micro, 

pequenas e médias empresas 

associadas através da 

concessão de garantias e 

consultoria econômico 

financeira. 

Promover o desenvolvimento econômico e social na 

região de atuação, através da orientação para o 

crédito e da concessão de garantias, permitindo, 

facilitando e melhorando as condições de acesso ao 

crédito para micro, pequenas e médias empresas. 

 

 

Quadro 10: Fundamentos do Planejamento Estratégico da SGC02. 
(conclusão) 

Fundamento 

estratégico 

Anterior Atual 

Visão Ser referência nacional 

como entidade 

garantidora, com sólida 

atuação na região de 

abrangência, com 

sustentabilidade. 

Destacar-se no cenário nacional até 2018 pelas suas 

ações de orientação ao crédito, volume de operações e 

parcerias financeiras efetivas, sendo reconhecida como 

uma entidade dinâmica e inovadora, efetivamente 

comprometida com o desenvolvimento e com a 

sustentabilidade das micro, pequenas e médias empresas 

Política da 

Qualidade 

Não estava definida Orientar e propiciar as condições para que micros, 

pequenas e médias empresas tenham acesso a linhas de 

crédito, bem como conceder as garantias necessárias. 

Realizar este trabalho basicamente através de uma 

contínua melhoria de seus processos, equipe treinada e 

qualificada e com a participação de parceiros 

estratégicos, buscando o crescimento e a satisfação de 

todos os envolvidos 

Valores Não estava definido Honestidade, Transparência, Respeito, Ética,  

Comprometimento, Credibilidade,  Postura, 

Planejamento, Seriedade, Qualidade, Agilidade, 

Responsabilidade, União, Pró-atividade, Propósito,  

Perseverança. 

Princípios Não estava definido • Ética e Transparência na realização de seus processos; 

• Credibilidade, comprometimento e propósito em todas 

as suas ações 

• Qualidade e agilidade no atendimento 
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• Postura apartidária 

• Seriedade e Honestidade na transferência da 

informação 

• Produtos e serviços atualizados, confiáveis, 

disponíveis e adequados às necessidades das micro, 

pequenas e médias empresas 

• Pró-atividade na melhoria de sua gestão 

• Eficiência no uso de seus recursos 

• Valorização e qualificação constante de sua equipe, 

visando a união 

• Planejamento adequado 

• Perseverança na busca por resultados positivos 
Fonte: Plano Estratégico da SGC 02. 

 

“Nós já temos 10 anos e nunca fizemos um Plano de Negócios. No ano 

passado tivemos a aprovação de um recurso do SEBRAE para contratar uma 

consultoria e fazer o nosso Planejamento Estratégico [PE]. O PE iniciou em 

junho de 2014 e está em andamento, com reuniões trimestrais de 

monitoramento. Hoje temos um plano de trabalho, com objetivos e metas a 

serem alcançadas. Isso tem trazido um resultado interessante para a SGC, o 

desempenho melhorou bastante a partir do PE” (Entrevistado 2A). 

 

“Com o Planejamento Estratégico o acompanhamento tem sido mais 

frequente, mas antes nós também compilávamos as informações e 

passávamos para o Conselho, mensalmente ou bimestralmente. Com o PE 

são monitorados e informados outros indicadores: quantidade de visitas, 

quantidade de contatos, indicações dos agentes financeiros, efetividade de 

contratações por agente financeiro, as cartas emitidas, o que foi recusado 

pelo agente financeiro após todo o processo” (Entrevistado 2B). 

 

4.2.4.3 Políticas Normas e Procedimentos 

A SGC02 segue à risca o que consta em seus normativos internos. Além do estatuto, 

do regimento e do manual de operação, utiliza-se também de instruções normativas do 

Conselho de Administração como ferramenta para formalização de decisões, implementação 

de processos e práticas administrativas. O artigo 33º do regimento interno prevê que a funções 

dos colaboradores da SGC02 serão definidas e regulamentadas por instrução normativa do 

Conselho. O número de instruções normativas emitidas anualmente evidencia a frequência de 

reuniões do Conselho de Administração. Os normativos são revisados à medida que a gestão 

da SGC02 considera necessário. O estatuto, por exemplo, passou por três atualizações.    

 

4.2.4.4 Estrutura Organizacional 
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De acordo com o artigo 12º do estatuto social, a estrutura da SGC02 é composta por: 

a) Assembleia Geral de Associados => constituída pelo conjunto de associados, é 

órgão máximo de deliberação da Sociedade e a cada associado corresponde um 

único voto; 

b) Conselho de Administração => órgão superior de administração da Associação 

composto por 11 membros, sendo: 06 representantes das empresas associadas, 

com 01 suplente, 02 representantes das prefeituras da área de atuação e que 

aportaram recursos na entidade, cada prefeitura com 01 suplente; 01 representante 

do governo do Estado, com 01 suplente; 01 representante do SEBRAE, com 01 

suplente; 01 representante das entidades associadas que representam as empresas 

na área de atuação da SGC, com 01 suplente. 

c)  Conselho Fiscal => órgão de fiscalização da Sociedade é composto por 03 

associados, sendo 02 representantes dos associados beneficiários, com 01 suplente 

e, 01 representante de associado colaborador, também com 01 suplente; 

d) Conselho Consultivo => órgão de assessoria constituído por representantes das 

empresas associadas que exerceram o cargo de Presidente do Conselho de 

Administração em gestões anteriores. Sua função é estritamente consultiva a fim 

de auxiliar a associação, não havendo remuneração pelo exercício do cargo e não 

há prazo de mandato.  

e) Diretoria Executiva => órgão de gestão da Sociedade, pode ser composta por 01 

Diretor Executivo e até 02 Diretores Adjuntos, sendo um Diretor Administrativo e 

um Diretor Operacional, todos nomeados pelo Conselho de Administração.  

f) Comitê Técnico => é a instância máxima de decisão sobre a outorga da garantia e 

será nomeado pelo Conselho de Administração, que também nomeará seu 

Presidente. O Comitê será composto por no mínimo 03 membros, podendo ser o 

Diretor Executivo da Associação e pessoas com notório saber nas áreas 

administrativa e/ou financeira e/ou de crédito. O mandato do Comitê Técnico é 

por prazo indeterminado, salvo se revogado pelo Conselho de Administração. 

 

O atual quadro operacional da SGC02 é formado pelo Diretor Executivo, pela 

Diretora Administrativa Adjunta, que também exerce o papel de Analista de Crédito, e um 

Agente de Negócios. Há previsão de contratação de uma estagiária para apoio administrativo.  

Assim como na SGC01, todas as fontes entrevistadas neste estudo de caso foram 

unânimes em apontar que a estrutura de pessoal mínima ideal para uma SGC iniciar suas 

operações é 01 Diretor Executivo, 01 Agente de Negócios e 01 Assistente Administrativo.  

O Conselho Consultivo da SGC02 é uma estrutura interessante que serve como um 

mecanismo de memória e orientação a novos conselheiros.  
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“Em termos de estrutura de pessoal acredito que em uma fase inicial deva ter 

no mínimo um Diretor Executivo, uma Secretária e um Agente de Negócios. 

Dependendo da área de atuação pode ser necessário ter mais Agentes de 

Negócios. [...]. Se uma SGC não tiver uma ou mais fontes de custeio para 

suportar os custos de sua estrutura operacional de 01 ano e meio a 02 anos 

após sua criação, ela não deslancha e não vai a lugar nenhum” (Entrevistado 

2A) 

 

“Hoje, com a atual estrutura eu penso que estamos com uma capacidade de 

atendimento de 70%. Talvez se adotássemos um limite de crédito para 

clientes, de forma que não fosse necessária toda a operação ir para o Comitê 

de Crédito, poderíamos ter mais agilidade e ampliar o volume de operações” 

(Entrevistado 2D) 
 

4.2.4.5 Processos 

O processo principal da SGC02, característico de sua atividade fim, está bem 

definido e possue pessoas com responsabilidades específicas em cada fase, embora não esteja 

documentado. Boa parte dos processos operacionais são suportados por um software, mas 

houve evidências nas entrevistas de que a sua utilização está restrita a algumas pessoas 

somente. Segundo o Entrevistado 2C os processos existentes na SGC02 são: 

 Processos Operacionais: 

o Processo de visita para orientação (após demanda) 

o Processo de análise de crédito 

o Processo do comitê de crédito 

o Processo de emissão da carta 

o Processo de cobrança (inadimplência junto ao banco) 

 

 Processos Administrativos Financeiros: 

o Processo de compras/aquisições 

o Processo de pagamentos (Financeiro) 

o Processo da Assembleia Geral e reuniões de Conselho 

o Processo de Encaminhamento de documentos para a contabilidade 

 

 Processos Comerciais 

o Processo de controle das visitas 

 

Neste estudo de caso, ficou evidenciada a necessidade de agilização de processos e 

maior uso de tecnologia para suporte às operações. O registro das ações no software 

operacional é feito somente quando o processo está com quem faz a análise de crédito. Não há 

participação no uso do sistema pelo Agente de Negócios, nem pelo Comitê de Crédito. 

Embora o processo esteja bem estruturado em termos de fluxo, a não utilização do sistema 
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gera um risco de perda de informação e torna o processo mais lento e fortemente dependente 

de uma única pessoa para sua execução. Ficou evidenciado nas entrevistas que a forma de 

trabalho foi desenvolvida empiricamente pela equipe da SGC. Isso acarreta uma resistência 

natural à mudança em procedimentos.  

Na SGC02, os processos operacionais são de domínio da equipe, embora 

concentrado em poucas pessoas. Possui bom nível de estruturação e controle, boa parte com 

suporte de software para registro e emissão das cartas de garantia. Os processos carecem de 

maior integração, desde sua fase inicial, quando se inicia na atividade comercial exercida pelo 

Agente de Negócio, passando pelo processo principal da SGC, que consiste na análise de 

crédito, aprovação e emissão da carta de garantia, passando ainda pelo acompanhamento das 

operações e recuperação de honras, quando ocorrem.  

Existe ainda uma carência de uma política e um processo estruturado para manter o 

relacionamento com o cliente/associado. As ações realizadas são pontuais e não estão 

inseridas em uma estratégia comercial. Isso pode ser uma consequência da inexistência de um 

portfólio de produtos que possam ser oferecidos regularmente. O cliente/associado só tem 

interesse na SGC devido à carta de garantia que vai permitir ter acesso ao crédito. 

 

“[...] Eu entendo que as informações devem ser analisadas de uma forma 

mais minuciosa antes de serem lançadas no sistema e é o Analista de Crédito 

que deve fazer o registro a partir das informações e documentação que vem 

do Agente de Negócio. [...] é esse o ponto: treinar o Agente de Negócios a 

fazer uma análise das informações antes de inserir no sistema ou preencher 

de forma correta, baseado no que a empresa informa, para que o Analista 

possa fazer uma análise adequada, mas eu ainda acho que essa não é função 

do Agente de Negócios. [...] O processo de acompanhamento e controle foi 

criado por nós, mas não temos normativo interno que documente como 

fazemos” (Entrevistado 2C). 

 

“[...] Alguns processos poderão ser agilizados se houver alteração em nossos 

manuais. Hoje nós seguimos os manuais e a velocidade que nós imprimimos 

é resultado dos processos e políticas que constam em nossos manuais” 

(Entrevistado 2B). 

 

“O software atual atende muitas questões operacionais, mas se houver um 

aumento de demanda acredito que o software deva ser aprimorado de forma 

a suportar e dar mais agilidade ao processo. [...] Se quando eu reúno a 

documentação da empresa vejo que ela não tem condição de obter a garantia, 

eu aviso ao gerente do banco e o processo é finalizado, nem vai para o 

sistema. Acho que os processos de TI deveriam ser mais compatíveis e 

permitir que pudéssemos obter mais dados do banco para dar mais agilidade. 

[...] Muitas vezes eu tenho que ir buscar a documentação. A nossa 
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documentação não está alinhada com o banco porque eles não pedem tudo o 

que nós pedimos, a análise deles é mais superficial, pelo que eu vejo das 

instituições. [...]ninguém nos ensinou como funciona, como deve ser feito. 

Cada um foi fazendo do seu jeito, de forma empírica, juntando as 

experiências de um de outro. [...] A maioria dos clientes veem por indicação 

das instituições financeiras, por indicação boca a boca ou porque já fizeram 

uma operação conosco” (Entrevistado 2D). 

 

4.2.4.6 Pessoas 

A SGC02 possui um quadro de pessoal preparado e experiente, atendendo 

perfeitamente aos seus propósitos. Em função dos resultados negativos obtidos nos últimos 

exercícios a equipe estava desmotivada e preocupada com o futuro da instituição. A gestão 

2014/2015 do Conselho de Administração reverteu esse quadro a partir de um maior 

envolvimento com as atividades da SGC, demonstrando à equipe o compromisso para reverter 

o quadro negativo e retomar às atividades a níveis compatíveis para manter o ponto de 

equilíbrio operacional e posteriormente reverter em resultados positivos.  

Não há uma política de gestão de recursos humanos em função do tamanho da 

instituição, a remuneração da equipe é condizente com o perfil, experiência e os valores 

praticados no mercado local, mas em função do atual volume de negócios o custo da folha de 

pagamento tem pesado no resultado financeiro da SGC02. Treinamentos para a equipe são 

realizados quando há recursos captados com parceiros e que contemplem esta atividade. A 

atual Administração tem feito um esforço para manter o quadro atual, mas tornando a 

instituição mais produtiva e superavitária.  

 

“O processo de seleção geralmente é feito internamente, por meio de 

indicações. [...] Nossa equipe está há bastante tempo conosco e não temos 

problemas de turnover. [...] Atualmente a remuneração está equivalente ao 

mercado em função do perfil da equipe, entretanto é possível reduzir o valor 

da folha se for feito algum ajuste em cargos e funções” (Entrevistado 2A).  

 

“Nas épocas em que as receitas eram superiores às despesas, a equipe 

participava de alguns treinamentos. [...] Considero que é muito importante e 

necessário treinamento para preparação dos Conselheiros, da Diretoria 

Executiva e dos membros do Comitê de Crédito” (Entrevistado 2B)  

 

“Três pessoas é o mínimo para a SGC. Penso que o ideal são 04 pessoas. Eu 

acho ainda que nos cargos-chave as pessoas têm que ter vivência no 

segmento bancário, porque precisam entender como funciona o mercado 

financeiro. Outra característica importante é entender a necessidade do micro 

e pequeno empresário, que precisa de orientação e receber conhecimento 
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sobre o mercado de crédito. [...] Tem também que ser uma pessoa ética e ter 

uma conduta séria” (Entrevistado 2D) 

 

“Eu entrei por uma empresa de RH. [...] Teve épocas em que foram 

utilizadas empresas de RH em alguns processos de seleção para Agentes de 

Negócios. O atual Diretor Executivo era conhecido da SGC02 e depois que 

se aposentou do Banco ele se ofereceu para trabalhar conosco. [...] Há 

pessoas que são indicadas geralmente pelos próprios colaboradores, mas não 

acontece de haver pressão para contratar parentes. Os indicados atendem ao 

perfil da vaga” (Entrevistado 2C).  

 

4.2.4.7 Tecnologia 

A Tecnologia é um fator crítico para a sobrevivência e continuidade das SGC. Neste 

estudo de caso, ficou evidente a necessidade de maior investimento e aprimoramento de 

processos suportados pela tecnologia da informação. A SGC02 atua em parceria com 

instituições financeiras, cujos processos de negócio possuem um elevado nível de 

automatização e, portanto, é vital que a SGC tenha um nível adequado de informatização em 

seus processos, de forma que possa integrar e trocar informações com os sistemas dos seus 

parceiros operacionais. Uma barreira para a evolução neste quesito é a falta de uma 

regulamentação, porque as instituições financeiras não se sentem seguras em trocar 

informações com uma instituição que não possui regras de conduta e supervisão pelo Banco 

Central.  

 

“Eu acho que o Sistema atual atende a várias necessidades de caráter 

operacional, mas precisa evoluir bastante, principalmente no tocante à 

integração com os sistemas das instituições financeiras. [...] Os negócios 

hoje precisam de velocidade, de uma análise rápida. [...] O nosso sistema 

precisa ser rápido e capaz de integrar informações com as diversas 

instituições financeiras. [...] Se a SGC tiver um sistema confiável de análise 

que traga muitas informações da empresa de maneira que o analista de 

crédito possa fazer uma boa análise e enquadramento de rating, eu acredito 

que poderíamos trabalhar com limites de crédito por empresa, dando mais 

agilidade na concessão das cartas de garantia” (Entrevistado 2B). 

 

“O software atual atende muitas questões operacionais, mas se houver um 

aumento de demanda acredito que o software deva ser aprimorado de forma 

a suportar e dar mais agilidade ao processo” (Entrevistado 2D). 

 

4.2.5 Conclusões e contribuição para a pesquisa 
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A SGC02 tem um papel de destaque no desenvolvimento do modelo mutualista de 

garantia de crédito no Brasil. Com um pouco mais de 10 anos de atuação conviveu com 

diferentes fases da economia nacional, tendo atingido um bom patamar de operação em 

função da credibilidade conquistada junto ao mercado local e seus parceiros operacionais, 

bem como a estruturação de uma equipe capaz de dar respostas aos seus desafios.  

Nos últimos quatro anos sofreu uma queda significativa no seu volume de operações 

em função da criação de um Fundo de Aval próprio pelo seu principal parceiro operacional. 

Deste então vem apresentando dificuldades para atingir resultados superavitários, 

ocasionando a utilização de parte de seu fundo de risco próprio para cobrir os custos 

operacionais. Esse cenário começou a ser revertido a partir de 2014, quando uma nova gestão 

do Conselho de Administração decidiu contratar uma consultoria para elaboração de um 

planejamento estratégico e o monitoramento sistemático dos resultados a partir dos 

indicadores de desempenho definidos pelo planejamento.  

O estudo de caso da SGC02 evidencia alguns aspectos importantes para o sucesso de 

uma Sociedade Garantidora de Crédito: 

a) Construção e manutenção de elos fortes de parceria com as instituições 

empresariais locais, prefeituras e instituições financeiras; 

b) Diversificação de origens de recursos para compor o fundo de risco; 

c) Diversificação de parceiros operacionais; 

d) Conselho de Administração composto em sua maioria por empresários; 

e) Governança atuante e comprometida; 

f) Estruturação de uma equipe com perfil e competências adequadas; 

g) Planejamento estratégico apoiado por planos operacionais de curto e médio prazo 

e monitoramento sistemático dos indicadores de desempenho.  

 

4.3 Terceira unidade de análise: SGC03 

 

4.3.1 Histórico e estágio atual 

A SGC03 é uma instituição criada no âmbito da Chamada Pública do SEBRAE nº 

3/2008, que versa sobre a constituição de Sociedades de Garantia de Crédito, por iniciativa de 

entidades empresariais de sua região de atuação e com a cooperação técnica e financeira do 

SEBRAE. Sua fundação, formalizada em ata do dia 12 de novembro de 2009, contou com a 

participação de 90 pessoas, entre representantes de associações comerciais e prefeituras da 
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região, instituições apoiadoras e empresários, todos caracterizados naquele ato como sócios 

fundadores.  

Os seus objetivos, conforme consta no artigo 2º do estatuto social são: (i) a promoção 

do desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza; (ii) a experimentação, não 

lucrativa, de novos modelos sócio produtivos e de sistemas alternativos de crédito; (iii) a 

realização de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 

atividades mencionadas anteriormente.  

A área territorial de atuação da SGC03 compreende cinquenta municípios, divididos 

em três microrregiões, ao entorno das três cidades com maior participação no PIB regional. O 

seu escritório sede está localizado em uma sala alugada no prédio da associação comercial de 

uma dessas cidades.  Possui também pontos de atendimento nas outras duas cidades, em 

parceria com as associações comerciais locais, tendo um agente de negócio dedicado a cobrir 

os munícipios da respectiva microrregião. De acordo com um relatório interno de 

monitoramento dos indicadores operacionais, 75,7% dos associados estão concentrados 

nessas três principais cidades, que por vez representam mais de 90% das empresas da região. 

Sua estrutura de pessoal é condizente com os seus objetivos e uma das principais 

responsáveis pelos resultados obtidos desde sua criação. Vale destacar que foi a segunda SGC 

a ter em sua estrutura um Analista de Crédito dedicado a esta função. 

De acordo com dados do sistema operacional SGC Forlogic, no final do ano de 2014, 

a SGC03 fechou, em dados acumulados, 1.155 associados, com 1.367 operações de garantias, 

correspondendo a um volume de operações de R$ 50.3 milhões, sendo R$ 36.4 milhões de 

garantias. 

 

4.3.2 Indicadores operacionais 

A tabela 06 apresenta os principais indicadores operacionais acumulados da SGC03. 

Tabela 06: Indicadores operacionais da SGC03 

Instituição financeira 

conveniada 

Nº de 

operações¹ 

Volume de operações 

em R$¹ 

Volume de garantias 

em R$¹ 

Banco R 7 1.615.300,00 475.867,50 

Cooperativa A 1746 60.366.607,91 45.720.730,48 

Agência F 53 5.643.323,65 3.107.391,85 

Cooperativa B 11 653.000,00 522.400,00 

TOTAL 1817 68.278.231,56 49.826.389,83 
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Volume de Operações Acumulado
1
: R$ 68.278.231,56 

Ticket médio de operações
1
: R$ 35.577,45 

Ticket médio de garantias
1
:  R$ 27.422,00 

Volume de Garantias Honradas
2
: R$ 1.243.535,93 

Taxa média de inadimplência
2
: 4% 

Elaboração própria a partir de dados do Sistema SGC Forlogic¹ [data base 13/11/2015] e relatório de 

controle interno
2
 da SGC. 

 

 De acordo com a ata da décima quinta reunião do Conselho Fiscal, a SGC03 fechou 

o ano de 2014 com um resultado superavitário de R$ 105.308,00. O saldo disponível no 

Fundo de Risco ao final do mês de novembro de 2014 era de R$ 8.204.820,00. Desse valor 

95% são recursos provenientes de aportes do SEBRAE, sendo os outros 5% distribuídos entre 

aportes das Cooperativas de Crédito da região e reversão de superávits operacionais.  

 

4.3.3 A influência dos fatores externos - contexto operacional  

4.3.3.1 Apoio Político Institucional 

 A SGC03, entre todas as que estão em operação no Brasil, é, sem dúvida, a que 

construiu uma relação de apoio sólida com seus parceiros. Esta relação começou a ser 

construída antes mesmo da SGC ser criada. Motivados pela oportunidade disponibilizada pelo 

SEBRAE, em 2008, com o edital de apoio à constituição de Sociedades Garantidoras, 

lideranças da região se uniram e começaram um trabalho de articulação e mobilização de 

instituições para apoiar a iniciativa. Estes apoios foram formalizados em atas de reuniões 

denominadas de pré-assembleias, realizadas durante a fase de elaboração do projeto, o qual 

foi posteriormente submetido ao SEBRAE.  

O resultado foi o compromisso de diversas associações comerciais e cooperativas de 

crédito da região em apoiar institucionalmente e financeiramente o projeto, o que mostrou ser 

fundamental nos dois primeiros anos após a criação da SGC03, porque custeou a equipe e a 

infraestrutura necessária para as atividades de preparação que antecederam o início das 

operações. Atualmente as cooperativas de crédito continuam aportando recursos no Fundo de 

Risco. Trechos das entrevistas evidenciam a importância desses apoios. 

 

“[...] Antes de falar das parcerias estratégicas, eu acho que é importante o 

envolvimento de pessoas honestas e que também consigam enxergar lá na 

frente. [...] acima de tudo é necessário ter lideranças envolvidas e que 

comunguem a mesma filosofia. [...] Outro aspecto importante para o sucesso 

da SGC é a parceria com o agente financeiro. [...] Nós temos envolvidas com 
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a SGC as associações comerciais, suas coordenadorias e a própria federação. 

Nós temos também o Sistema de Cooperativas ‘A’ que pensa, comunga e 

age com esta mesma filosofia. Por isso que as coisas funcionam” 

(Entrevistado 3A).  

 

“Nossa parceria com as associações comerciais é muito importante. Nas 

cidades onde temos pontos de atendimento a estrutura é custeada por eles. 

No início os departamentos comerciais das associações ajudaram a vender a 

SGC. [...] As associações comerciais das três maiores cidades aportaram 

recursos para custeio na SGC. Eles até hoje ajudam na divulgação, com 

mídia compartilhada e participação conjunta em eventos. [...] A parceria 

mais estratégica atualmente é com as cooperativas de crédito. No início é 

difícil romper a barreira do Gerente da Cooperativa, mas quando isso 

acontece, os negócios fluem de maneira mais ágil e natural. [...] A parceria 

com a cooperativa é mais efetiva e direta, o negócio tem mais chance de sair. 

Com associação comercial, o trabalho é mais no âmbito da divulgação” 

(Entrevistado 3B) 

 

4.3.3.2 Regulamentação e supervisão bancária 

A regulamentação, também para as fontes entrevistadas da SGC03, é algo necessário e 

vital para ampliar as oportunidades de negócios e proporcionar a expansão deste modelo 

mutualista no Brasil. Entretanto, algumas preocupações são recorrentes, como a questão do 

funding para suportar um aumento de demanda e o possível aumento de custos operacionais 

em razão das exigências impostas pelo Banco Central. Há uma crença muito forte de que a 

regulamentação vai alterar a lógica do mercado, transferindo o poder de barganha para o 

empresário que tenha um bom projeto e uma carta de garantia, o que lhe permitirá negociar 

melhores condições de crédito com os agentes financeiros. 

 

“[...] Um aspecto negativo da regulamentação é que não teremos ‘colchão’ 

suficiente para atender à demanda. O impacto positivo é que vai haver uma 

disseminação em todos os agentes financeiros e eles vão nos enxergar como 

mais uma alternativa de garantia para financiar as micro e pequenas 

empresas. [...] Se o banco quer a nossa garantia, vai ter que emprestar 

dinheiro barato para os nossos associados. O crédito barato vai gerar impacto 

no custo financeiro da empresa e no círculo virtuoso da economia, porque o 

empresário que tiver este benefício vai ter melhores condições, uma empresa 

mais saudável e mais competitiva. Isso vai impulsionar o desenvolvimento 

local nas cidades pequenas” (Entrevistado 3A). 

 

“O que vejo de positivo com um marco regulatório é que nós teremos 

abertura e credibilidade, proporcionando com que outras instituições 

financeiras nos procurem para formar parcerias. Como consequência, 

poderemos ampliar o leque de atuação territorial. O aspecto negativo eu 

acredito que possa ser a questão do aporte de cota capital pelo empresário na 
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cooperativa de garantia. Isso pode onerar o custo da operação para o 

empresário quanto ele tiver a necessidade de acesso ao crédito. [...] Também 

será necessário adequar sistemas, estrutura operacional e a parte contábil. 

Isso pode onerar os custos da operação para a SGC” (Entrevistado 3B). 

 

“Eu acho que a regulamentação vai dar mais independência à SGC para 

atuar com outras instituições financeiras, estimulando inclusive a 

concorrência entre eles. Vai estimular as instituições nos procurarem. [...] 

Vejo como positivo o fato de que a regulamentação vai exigir um grau de 

profissionalismo maior do que as SGC têm hoje. Por outro lado, um ponto 

negativo é que a SGC terá que ter uma escala, um volume de produção para 

suportar os seus custos operacionais. Atualmente, são poucas que conseguem 

ter um volume de operação satisfatório. [...] O segundo ponto negativo que 

vejo é a necessidade de aporte de cota capital na cooperativa de garantia” 

(Entrevistado 3C). 

 

4.3.3.3 Fatores sócio culturais 

 Na região onde a SGC03 atua, segundo os entrevistados, os empresários possuem 

características empreendedoras e associativistas muito fortes, em decorrência de crenças e 

atitudes herdadas dos imigrantes europeus. Entretanto, não há evidências e consenso de que 

essas características sejam determinantes para a adesão de empresário ao modelo mutualista 

da SGC03. Alguns entrevistados acreditam que estas características favorecem o 

entendimento da filosofia mutualista da SGC03 e, como consequência, a adesão das empresas. 

Outros, no entanto, acham que a decisão do empresário é mais em função dos benefícios 

proporcionados pela SGC. 

 

“A maioria das pessoas hoje que estão na atividade de comércio e serviços 

aqui na região vieram da agricultura e têm incorporada uma doutrina que 

herdaram dos colonizadores europeus, de aprender a trabalhar em coisas 

pequenas, fazer dar resultados e depois ganhar escala. E quando se faz isso 

de forma comunitária, se desfruta deste ganho de escala, mesmo que você 

seja pequeno. Isso é interessante porque, comparando com outros lugares 

onde se produz a mesma coisa, mas não há esta cultura, o resultado é 

diferente. [...] É uma questão sim cultural, são valores que são cultivados na 

sociedade e, quem vem para cá e não tem esta mentalidade, acaba sendo 

contagiado” (Entrevistado 3A). 

 

“Eu acredito que pelo fato do cooperativismo ser bem desenvolvido na 

região, facilita o entendimento do projeto, mas não é um fator determinante. 

No meu ponto de vista, o empresário acessa a SGC por causa dos benefícios 

que ele tem, não por ser uma associação ou uma cooperativa” (Entrevistado 

3B). 
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4.3.3.4 Fatores tecnológicos 

Este foi um tópico bastante enfatizado pelas fontes entrevistadas da SGC03, em 

função do volume de operações que já possuem e do nível de atividades que a SGC03 

conseguiu atingir. Ficou evidenciado nas entrevistas e por observação nas visitas que o nível 

de automação de processos e modernização tecnológica atende às necessidades básicas da 

SGC, sendo necessário um investimento na melhoria dos sistemas para ampliar o suporte a 

outros processos e permitir a integração com sistemas de parceiros.  

 

“Eu penso que da forma que estamos trabalhando hoje, nosso nível de 

informatização atende, mas tem muito ainda a ser feito. [...] O sistema das 

cooperativas com quem nós trabalhamos hoje não é tão exigente como são 

os sistemas de grandes instituições financeiras. Tem muita coisa manual 

ainda. O que é mais crítico na minha opinião é que não há troca de 

informação entre os sistemas. Quando houver uma regulamentação que 

permita com que possamos trabalhar com instituições financeiras de maior 

porte eu penso que teremos que avançar bastante na questão dos sistemas 

informação” (Entrevistado 3B). 

 

“Na minha opinião estamos muito aquém das expectativas de parceiros e 

apoiadores quanto ao nível de informatização. Nós temos que ter sistemas 

que conversem com os sistemas dos bancos e com o próprio sistema do 

Banco Central, que receba e passe informações com segurança, mas acima 

de tudo temos que ter agilidade” (Entrevistado 3A). 

 

4.3.3.5 Fatores mercadológicos 

A SGC 03 atua em uma mesorregião de seu Estado, cuja população de empresas é na 

ordem de 59.564 de acordo com o seu plano de negócios.  Essa mesorregião, por sua vez, foi 

segmentada em três microrregiões, onde a SGC03 possui a sua sede e pontos de atendimento 

em parceria com as associações comerciais das principais cidades. Considerando somente as 

empresas associadas às 57 entidades de representação empresarial [associações comerciais e 

sindicatos filiados à federação das indústrias] são 8.701 empresas potenciais clientes.  

A região é bem servida por agências de cooperativas de crédito dos Sistemas ‘A’ e 

‘B’, sendo o Sistema ‘A’ o principal parceiro comercial da SGC03, com mais de 80% do 

volume de garantias contratadas. Os entrevistados não percebem que os Fundos Garantidores 

[FGO, FAMPE, FGI] sejam concorrentes. Consideram que a principal concorrência ocorre 

dentro das próprias agências de atendimento dos parceiros comerciais, à medida que o 

Gerente seleciona o cliente a ser encaminhado para a SGC.  
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“O maior problema das SGC são os Gerentes de Banco, que ainda querem 

deixar de vender um dinheiro mais barato com garantia e emprestar dinheiro 

mais caro. [...] são essas pessoas que não querem, não admitem vender um 

crédito mais barato e ter uma carteira de crédito saudável. Não são os 

Fundos de Garantia, esses nem incomodam” (Entrevistado 3A). 

 

“Não percebo atualmente concorrentes para a SGC. Quando tivermos 

condição de operar com outras instituições financeiras, aí eu acredito que um 

FGO poderá ser concorrente nosso, porque o agente financeiro poderá optar 

pela garantia do FGO ou pela garantia da SGC. Quem acaba fazendo 

concorrência para a SGC é a própria instituição financeira conveniada, 

porque existem determinados clientes que nunca virão para a SGC. A 

cooperativa consegue atender com taxas de juros menores do que é oferecida 

com a garantia da SGC, dependendo do histórico que o cliente tem com a 

cooperativa. São clientes que a cooperativa empresta sem exigir garantia” 

(Entrevistado 3B). 

 

“A concorrência, muitas vezes, vem da própria instituição financeira parceira 

quando eles selecionam o cliente que tem bom histórico e boa capacidade de 

pagamento, desvinculando a necessidade de garantia da SGC na operação. 

Neste caso, a instituição prefere fazer a operação sem garantia e com uma 

taxa de juros maior para o cliente, porque ela vai ganhar mais na operação. 

[...]A maioria dos clientes vêm por indicação das Instituições financeiras 

parceiras, eu diria que 95% das operações” (Entrevistado 3C). 

 

4.3.3.6 Fatores econômicos 

 Para os entrevistados da SGC03, esse também não é um ponto de consenso. Há 

aqueles que defendem o argumento de que, em um cenário de recessão, a SGC é afetada, 

porque as instituições financeiras reduzem a oferta de crédito. No entanto, outros defendem 

que a redução da oferta de crédito aumenta a demanda por garantias, uma vez que as 

instituições financeiras ficam mais exigentes na análise.  

 

“Eu vejo que um cenário de restrição do crédito motivado por uma crise 

econômica ajuda a SGC porque os bancos vão emprestar com segurança. 

Nós temos segurança para oferecer para eles. Mesmo que as taxas de juros 

subam, o que vai acontecer para todo mundo, ainda assim vejo que para as 

SGC é uma oportunidade” (Entrevistado 3A). 

 

“No cenário atual de restrição de crédito devido à crise econômica, se a SGC 

tivesse quatro, cinco instituições financeiras conveniadas, teríamos mais 

opções para oferecer ao empresário em termos de taxas de juros e prazos de 

pagamento. [...] Percebemos que não foi a demanda que diminui, mas sim a 

oferta pelos agentes financeiros, que começaram a pisar no freio. [...] 

Quando o banco reduz o prazo, isso afeta muito mais o mercado, porque o 
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empresário que contratava uma operação de R$ 10.000,00 e pagava em 24 

vezes, agora tem que pagar em 12 vezes. Isso reduz sua capacidade de 

pagamento, ele não consegue arcar com o valor da parcela e a consequência 

é que muitas empresas deixam de obter o crédito” (Entrevistado 3B). 

 

4.3.4 A influência dos fatores internos – modelo e práticas de gestão 

4.3.4.1 Governança 

A SGC03 possui desde sua constituição uma governança bem atuante, evidenciada 

pela frequência e quantidade de reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, 

funcionando como mecanismo eficaz de gestão e controle das atividades da SGC, conforme 

pôde ser observado nas atas de reuniões disponibilizadas e também nas entrevistas realizadas.  

Em todas as reuniões regulares do Conselho de Administração, é ponto de pauta a 

análise dos demonstrativos financeiros, incluindo a posição do fundo de risco e dos 

indicadores operacionais. Destaque para o parágrafo 2º do artigo 58 do estatuto, o qual veda a 

inscrição de candidatos a cargos do Conselho que tenham filiação a algum partido político.  

Em seu estatuto também está previsto na estrutura de governança um Conselho 

Moderador, formado por representantes das três maiores instituições aportadoras de recursos 

na SGC03, as quais podem vetar decisões da Assembleia Geral e do Conselho de 

Administração que tratem de matéria financeira e orçamentária, e que comprometa os 

recursos por elas aportados. Entretanto, não foram encontradas evidências de que este 

Conselho tenha se constituído e feito alguma reunião até o momento da visita à SGC03. 

Não há evidência de um processo formal de preparação de sucessores, embora as 

práticas adotadas evidenciem a preocupação pela busca de pessoas com perfil para exercer o 

cargo e que são introduzidas, aos poucos, em posições do Conselho.  A sucessão é negociada 

entre pessoas no círculo de convívio dos representantes das instituições fundadoras. Os 

candidatos com potencial passam por uma espécie de ‘catequese’ até que comunguem a 

mesma filosofia e os mesmos objetivos. Por um lado, isso é vantajoso, porque garante a 

continuidade da SGC, por outro, concentra poder em uma minoria. Não foram identificadas 

evidências de processo democrático e participativo para identificação, escolha e preparação de 

sucessores que não sejam aqueles no mesmo grupo.  

 

“A coisa mais saudável que existe em uma Sociedade de Garantia e em uma 

Cooperativa de Crédito é o Conselho. [...] Nós temos que nos permitir e que 

colocar na cabeça de nossos líderes, nossos conselheiros e presidentes, que 
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ele não é o único cara, que outros virão, com toda a energia e vontade de 

trabalhar, mas tem que se permitir isso. [...] O que tem que ser mantido é a 

essência, ou seja, a filosofia. [...] As pessoas que comungam as ideias 

associativistas, que são ex-Presidentes ou ex-Vice-Presidentes de 

Associações Comerciais, e que acreditam na filosofia de levar crédito mais 

barato para o empresário, são pessoas que estão no nosso convívio e que 

falam a mesma linguagem. Então você sabe que essas pessoas vão dar 

continuidade no trabalho” (Entrevistado 3A). 

 

“[...] A sucessão é feita desta forma, os atuais Conselheiros identificam 

pessoas com o perfil adequado, convidam para fazer parte do conselho e à 

medida que eles participam e ficam cientes de como funciona a SGC, são 

convidados para assumir os cargos de Presidente e Vice-Presidente” 

(Entrevistado 3B). 

 

Os entrevistados defendem um papel correto para o Conselho, atuante, porém restrito 

às suas funções, não devendo intrometer-se no dia a dia da SGC, porque isso é função da 

Diretoria Executiva. Também defendem a atual composição do Conselho. Nota-se, contudo, 

que a composição do Conselho está fortemente concentrada em representantes das 

associações comerciais e das cooperativas de crédito.  

A prática de discutir entre os Conselheiros o nome indicado para representar 

determinada instituição é saudável e também uma forma de compartilhar a decisão, mantendo 

os propósitos e princípios institucionais.  

4.3.4.2 Estratégias e Planos 

A SGC03 possui um plano de negócios, elaborado quando submeteram o projeto 

para a chamada pública do SEBRAE de apoio à constituição de Sociedades Garantidoras. Este 

documento está bem estruturado, apresenta metas para cinco anos de operação, possui uma 

excelente caracterização do mercado e da economia local, enfatizando os principais setores 

econômicos e principais municípios da região em termos de contribuição para o PIB do 

Estado e número de empresas. Apresenta também as grandes empresas instaladas na região e 

que contribuem para a dinâmica econômica local, em função de sua cadeia produtiva. Contém 

ainda uma estratégia comercial pré-definida, sinalizando a presença de representantes da 

SGC03 nas associações comerciais dos principais municípios da região de atuação. No 

processo de construção do documento foi feita uma pesquisa de mercado com 1.215 empresas 

da região.  

Nas entrevistas e documentos analisados foi evidenciado o monitoramento 

sistemático das metas e resultados, tanto operacionais como financeiros, utilizando 
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indicadores de desempenho que são de conhecimento da equipe e da governança da SGC03. 

Os entrevistados confundem o conceito de planejamento estratégico com planos operacionais 

de curto prazo. As práticas evidenciam a utilização de planejamento e monitoramento de 

curso prazo, com horizonte temporal de um ano. Não há evidencias, embora citado em 

algumas entrevistas, de que se utilizem, de fato, ferramentas de planejamento estratégico.  

 

“Nós fazemos um planejamento estratégico anual e mensalmente nós 

recebemos um relatório com o desempenho da SGC, onde tem a produção e 

a meta. [...] Todos ficam sabendo o volume de recursos que temos no fundo, 

o valor de cartas de garantia emitidas no mês, a inadimplência, entre outras 

informações. Temos transparência” (Entrevistado 3A). 

 

“Nós temos um plano de negócio e um planejamento estratégico feito em 

2010. [...] Há inclusive uma previsão do SEBRAE realizar um novo 

planejamento estratégico. [...] Nós já ultrapassamos as metas previstas no 

plano de negócio, mas fazemos um planejamento de metas e um orçamento 

anual, distribuído pelas microrregiões. [...] Essas metas e o orçamento são 

feitos pela Diretoria Executiva, estatutariamente até o mês de novembro. 

Posteriormente é levado ao Conselho de Administração que analisa e aprova 

ou pede ajuste para ser submetido à Assembleia Geral Ordinária que ocorre 

anualmente” (Entrevistado 3B)  

 

“Como somos ainda muito pequenos não temos como avançar no 

planejamento. [...] tem muita coisa que não depende de nós, depende de 

fatores econômicos e das instituições. [...] Se o Sistema Cooperativista ‘A’ 

parar de operar com a SGC, o resultado hoje seria a demissão dos 

funcionários e encerramento das atividades. [...] nós precisamos ser mais 

profissionais no planejamento”  (Entrevistado 3C). 

 

4.3.4.3 Políticas Normas e Procedimentos 

Assim como ocorre nas outras unidades de análise deste estudo, os principais 

documentos que constituem os normativos internos da SGC03 são o estatuto, o regimento 

interno, o manual de concessão de garantias e as atas ou resoluções das reuniões do Conselho 

de Administração e do Conselho Fiscal. A SGC03 se destaca pela frequência de reuniões dos 

Conselhos, conforme já mencionado anteriormente. Todas as reuniões são registradas em atas 

e as deliberações transmitidas à equipe. As atualizações nos documentos ocorrem na medida 

da necessidade. Não foi evidenciado um processo periódico de revisão desses documentos.  

 

4.3.4.4 Estrutura Organizacional 
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Conforme o artigo 16º de seu estatuto, os órgãos que compõem a instituição são:  

g) Assembleia Geral de Associados => constituída pelo conjunto de associados, é 

órgão máximo de deliberação da Sociedade e a cada associado corresponde um 

único voto. É soberana em suas resoluções, salvo as contrárias às leis, ou vetadas 

pelo Conselho Moderador; 

h) Conselho de Administração => órgão superior de administração da Associação 

composto por 07 membros, sendo: 03 representantes indicados pelas Associações 

Comerciais da Região, 02 representantes do Instituto de Desenvolvimento 

Regional, 02 representantes das Coordenadorias das Associações Comerciais da 

Região. O artigo 35º do estatuto prevê a possibilidade de remuneração dos 

dirigentes. 

i)  Conselho Fiscal => órgão de fiscalização da Sociedade, é composto por 03 

representantes dos associados fundadores, com igual número de suplentes, eleitos 

em assembleia ordinária. O mandato do Conselho Fiscal não é remunerado; 

j) Conselho Moderador => órgão integrado por pessoas físicas e jurídicas e 

instituições financeiras, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, 

que fizerem aportes de capital, sob qualquer modalidade, a fim de realizar os 

objetivos sociais da SGC. É composto por 05 membros, sendo que 03 membros 

serão necessariamente representantes das três instituições com maior aporte de 

capital.  

k) Diretoria Executiva => órgão de gestão da Sociedade, sendo composta por no 

mínimo 01 Diretor Executivo e até 02 Diretores Adjuntos.  

l) Comitê de Concessão de Garantia de Crédito => órgão instituído no âmbito do 

regimento interno da SGC03, sendo a instância máxima de decisão sobre a 

outorga de garantia. É formado por, no mínimo 03, e no máximo 09 membros, 

nomeados pelo Conselho de Administração, sendo composto por 01 Presidente, 

02 suplentes do Presidente, 01 especialista em crédito, o Diretor Executivo da 

SGC03 e os demais membros. O Diretor Executivo sempre irá compor o comitê e 

o especialista de crédito é um profissional do agente financeiro, convidado para 

compor o comitê, mas sem direito a voto. A aprovação de uma proposta requer 

parecer favorável de pelo menos 03 membros do comitê com direito a voto.  

 

A SGC03 possui sua sede em uma sala alugada no edifício da associação comercial. 

Este escritório atualmente está aquém da estrutura de pessoal da SGC03. Além da sede 

também há pontos de atendimento em outras duas importantes cidades da região, em estrutura 

cedida pelas associações comerciais locais.  

O primeiro funcionário da SGC03 foi o Diretor Executivo, contratado 03 meses após 

a criação da instituição, em fevereiro de 2010. Sua atribuição inicial foi estruturar as 

condições necessárias para o início das operações. Posteriormente foi contrato o primeiro 
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agente de negócios, em agosto de 2010. Atualmente o quadro de pessoal é o maior entre todas 

as SGC em operação, sendo formado pelo Diretor Executivo, um Supervisor Administrativo 

Comercial, 01 Assistente Administrativo, 02 estagiários, 01 Analista de Crédito, 03 Agentes 

de Negócios.  

Cabe destacar que a SGC gera recursos próprios suficientes para cobrir os custos 

operacionais, incluindo toda a folha de pagamento.  

 

“Nossos equipamentos são adequados, mas nosso local de trabalho está 

pequeno. Estávamos negociando a saída para um outro local, mas não foi 

possível por razões de inadequação e acessibilidade. [...] O quantitativo da 

equipe hoje está bom” (Entrevistado 3B).  

 

“Nossa estrutura é aquém, nós precisamos de uma sala maior. Nosso espaço 

é alugado e o custo é baixo. Em relação ao pessoal, o problema maior é o 

desempenho dos agentes de negócio. A gestão dos executivos é satisfatória, 

e nós temos gente preparada para assumir posições acima no organograma. 

Nós temos uma retaguarda boa, mas nós temos também que melhorar muito 

porque temos muito mercado para crescer” (Entrevistado 3A). 

 

 

4.3.4.5 Processos 

Os processos operacionais da SGC03 são bem definidos e de conhecimento de toda a 

equipe, com boa parte do processo principal de análise e concessão de garantia suportado pelo 

sistema operacional SGC Forlogic. Existem metas internas de prazo para análise e aprovação 

de uma proposta. Destaque para o uso do sistema por todos os colaboradores, sendo o fluxo 

iniciado com o cadastro do cliente, da proposta e da documentação pelo agente de negócio, a 

análise e parecer emitida pelo analista de crédito, a aprovação da proposta feita pelos 

membros do comitê de crédito e emissão da carta de garantia feita pelo próprio agente de 

negócios ou pela equipe de suporte administrativo, assistente e estagiários da SGC03.  

Entretanto, alguns processos críticos ainda possuem controles manuais, como, por 

exemplo, o processo de acompanhamento da inadimplência da carteira e o processo de 

recuperação de honras. É reconhecida pelos entrevistados a necessidade de melhoria, 

ampliação e integração do sistema.  
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“Nós temos como meta interna 48 horas para emitir o parecer de uma 

proposta desde que a documentação esteja completa. No regimento interno 

este prazo é de 72 horas. [...] Considerando o processo todo, desde a juntada 

da documentação até a aprovação da proposta leva em torno de 03 a 04 dias” 

(Entrevistado 3C). 

 

“O Diretor Executivo faz o controle das parcelas pagas e que voltaram para o 

Fundo. O sistema atual ainda não nos atende nisso. [...] O controle da 

inadimplência também é manual, o sistema também não contempla isso” 

(Entrevistado 3D). 

 

Os processos operacionais da SGC03 estão bem estruturados, contudo, os processos 

comerciais de captação e relacionamento com cliente, os processos de gestão de fornecedores 

e parceiros comerciais, os processos de desenvolvimento de novos produtos e os processos 

administrativos e de controles financeiros carecem de melhorias e maior suporte tecnológico 

para as atividades, integrando-os de forma a proporcionar mais agilidade e segurança na 

informação, bem como melhores ferramentas de gestão na SGC03.  

4.3.4.6 Pessoas 

O quadro de pessoal da SGC03 é o maior entre todas as SGC em operação e também 

um dos fatores responsáveis pelos resultados positivos obtidos ao longo do tempo. A 

estratégia utilizada pela SGC03 consistiu em contratar um profissional sênior, com 

experiência e conhecimento do mercado financeiro para atuar na função de Diretor Executivo. 

Para a função de agentes de negócios, a estratégia é contratar jovens recém-formados ou 

cursando administração de empresas, contabilidade ou economia, com disposição para 

trabalhar e motivados por desafios. A faixa etária média dos agentes de negócios é de 24 anos 

de idade. Esses profissionais recebem treinamento na função e são supervisionados por um 

período de tempo até estarem aptos a exercerem plenamente suas atividades.  

 Considerando o perfil dos profissionais contratados e o mercado de atuação da 

SGC03, na visão dos Dirigentes a remuneração é adequada aos requisitos exigidos. Na visão 

dos profissionais, a remuneração está abaixo do mercado.  

 Para o processo seletivo, utilizam serviços de empresas especializadas e/ou do banco 

de currículos da associação comercial. Não há evidências de elaboração de planos de 

capacitação anuais. Os treinamentos são realizados quando há recursos financeiros 

disponibilizados por parceiros e/ou quando existe oferta de treinamento também promovidos 
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por parceiros. O sistema de avaliação leva em consideração o desempenho nas metas 

estabelecidas e não há evidências de sistemas de recompensa ou premiação por desempenho.  

 Embora a SGC03 utilize algumas práticas de gestão de pessoas consagradas, existe 

carência de um processo mais estruturado e documentado que reduza o nível de empirismo 

utilizado em suas práticas, bem como mecanismos para estímulo e motivação dos 

colaboradores. Nas entrevistas realizadas, principalmente com os mais jovens, os fatores 

motivacionais preponderantes para trabalhar na SGC03 foram: (i) a causa defendida pela 

instituição; (ii) o grau de ineditismo e diferenciação da atividade. 

 

“No recrutamento do pessoal é aplicado um teste seletivo. O Diretor 

Executivo foi indicado porque trabalhava em bancos e, quando contratado 

teve que se adaptar a essa nova realidade de trabalho da SGC. O primeiro 

agente de negócios foi desenvolvido por nós, é um excelente profissional, 

nós o preparamos para assumiu a função de supervisor. É um de nossos 

principais colaboradores. [...] É preciso criar um ambiente bom de trabalho e 

tem que pagar bem, senão o profissional não fica contigo. Então, é preciso 

blindar o profissional com um salário melhor, senão a SGC perde ele! A 

equipe ganha um fixo e tem metas, mas não tem uma remuneração variável. 

Se não cumpre as metas, não fica muito tempo, trocamos” (Entrevistado 

3A). 

 

“[...] Temos somente o perfil e definição do cargo do Diretor Executivo, que 

consta no manual de garantias. [...] O Supervisor Comercial acumula 

também a função de Agente de Negócios e, na minha ausência, é quem 

responde pela SGC. [...] O corpo técnico recebe somente salário fixo. Os 

valores são compatíveis com o mercado da região. [...] A formação do nosso 

pessoal é no dia a dia. Não é viável para a SGC contratar um profissional de 

mercado já preparado, porque o salário tem que ser alto. O perfil que nós 

contratamos são jovens que têm disposição para trabalhar e aprender, boa 

formação profissional e alguma noção de finanças. [...] Não temos um plano 

de capacitação. Sou eu e o supervisor comercial quem prepara a equipe”  

(Entrevistado 3B). 

 

“Eu acho que a remuneração praticada na SGC não é compatível com o 

mercado no local. Acho que desde o Diretor Executivo até o Analista de 

Crédito a remuneração está abaixo, mas entendo que a SGC tem que ser 

autossustentável. [...] Não existe um plano de capacitação, mas fazemos um 

treinamento de um dia com o pessoal que entra e, no caso do agente de 

negócios, nós o acompanhamos nas primeiras visitas. [...] Em alguns agentes 

de negócios, falta um perfil comercial mais proativo” (Entrevistado 3C). 

 

As estratégias de gestão de pessoas utilizadas pela SGC03 são coerentes com os 

propósitos iniciais de buscar o cumprimento dos objetivos e metas de auto sustentabilidade, 

contudo, é necessário avaliar se esta estratégia será compatível com os desafios futuros da 
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instituição, os quais por sua vez precisam ser trabalhados por meio de um planejamento 

estratégico.  

4.3.4.7 Tecnologia 

 Tal como nas outras unidades de análise deste estudo, o uso de tecnologia na SGC03 

é mais evidente no suporte ao seu processo crítico de negócio, que consiste na concessão da 

garantia por meio da análise de informações econômico financeiras da empresa e de sua 

proposta de financiamento. Outros processos, igualmente críticos carecem de suporte 

tecnológico e isso é reconhecido pelos Dirigentes.  

“[...] Precisamos investir na modernização e atualização do sistema, não sei 

quanto será necessário, mas isso tem que acontecer. [...] Vamos ter que 

trabalhar para o sistema fazer uma integração com os bancos, com o sistema 

financeiro nacional, uma integração veloz e segura, para a ferramenta ter 

agilidade de negócio, não pode embrulhar os processos. E se não der certo, 

trocamos a ferramenta” (Entrevistado 3A). 

 

4.3.5 Conclusões e contribuição para a pesquisa 

 A SGC03 vem apresentando um desempenho acima da média, tornando-se também 

uma referência para instituições de outras regiões interessadas em constituir Sociedades 

Garantidoras em seus territórios. A resposta rápida às metas estipuladas em seu plano de 

negócios resultou em aportes adicionais do SEBRAE ao Fundo de Risco da SGC, visando a 

manter o índice de alavancagem de 05 vezes o valor do Fundo, conforme parâmetros 

estipulados em convênio.  

 Embora a SGC03 tenha algumas características que favorecem o desempenho 

atingido, alguns aspectos chamam a atenção e podem representar um risco futuro para a 

SGC03, como, por exemplo: (i) a pouca diversificação de fontes de recursos para o Fundo de 

Risco; (ii) o baixo índice de geração de recursos próprios convertidos ao Fundo de Risco; (iii) 

a grande dependência de um único parceiro operacional; (iv) pouca diversificação de 

produtos, mantendo uma ênfase somente na garantia de crédito. 

 As condições iniciais de apoio do SEBRAE para o início das atividades da SGC03 

foram as mesmas de todas as demais instituições apoiadas na chamada pública de apoio a 

projetos de constituição de Sociedades Garantidoras. Neste estudo de caso, são evidenciados 

alguns fatores que contribuem para o sucesso da SGC03, elencados a seguir: 
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a) A eficácia das articulações realizadas localmente para obter apoio financeiro e 

institucional antes mesmo do projeto ser submetido para análise do SEBRAE; 

b) O nível de penetração e influência das lideranças junto às instituições apoiadoras 

locais, em especial as associações comerciais e cooperativas de crédito; 

c) Os acordos comerciais/operacionais firmados com as cooperativas de crédito do 

Sistema Cooperativista ‘A’, com metas compartilhadas;  

d) O grau de envolvimento das lideranças atuantes no Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal; 

e) Uma governança com foco em resultados e utilizando de princípios de 

transparência na gestão; 

f) A estratégia inicial de estruturação da equipe com um profissional sênior para a 

função de Diretor Executivo e profissionais jovens, formados internamente na 

SGC, para a função de Agentes de Negócios; 

g) A disseminação pela Governança de uma filosofia de trabalho pautada na busca 

permanente de resultados, na conduta ética e profissional, na qualidade e 

eficiência, na melhoria contínua dos processos; 

h) Uma ação comercial voltada para a cobertura territorial, com pontos de 

atendimento avançados nas principais cidades da região de atuação. 

  

 

4.4 Quarta unidade de análise: SGC04 

 

4.4.1 Histórico e estágio atual 

A SGC04 foi também constituída no âmbito da chamada pública de apoio a projetos 

do SEBRAE nº 3/2008. Sua fundação, formalizada em ata do dia 23/10/2011, contou com a 

participação de onze pessoas, entre representantes de associações comerciais da região, 

instituições apoiadoras e cooperativas de crédito. 

Os seus objetivos, constantes no artigo 2º do estatuto social são: (i) a promoção do 

desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza; (ii) a experimentação, não 

lucrativa, de novos modelos sócio produtivos e de sistemas alternativos de crédito; (iii) a 

realização de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 

atividades mencionadas anteriormente.  

A área territorial de atuação da SGC04 compreende vinte e dois municípios. O seu 

escritório sede está localizado em uma sala cedida no prédio da associação comercial da 

principal cidade da região.  Até o momento da visita realizada para este estudo de caso, não 

possuía pontos de atendimento em outras cidades.  
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Sua estrutura de pessoal conta com um Agente de Negócios e um Estagiário. 

Embora tenha sido oficialmente criada em 23/10/2011, a sua primeira operação 

efetiva foi realizada somente em 19/12/2014, segundo registros do Sistema SGC Forlogic 

 

4.4.2 Indicadores operacionais 

A tabela 07 apresenta, até a data de fechamento deste relatório, os principais 

indicadores operacionais acumulados da SGC04. 

Tabela 07: Indicadores operacionais da SGC04 

Instituição financeira 

conveniada 

Nº de 

operações¹ 

Volume de operações 

em R$¹ 

Volume de garantias 

em R$¹ 

Agência F 6  609.400,00  426.580,00 

Cooperativa A 106  8.731.067,00  6.111.746,90 

TOTAL 112  9.340.467,00  6.538.326,90 

Volume de Operações Acumulado
1
: R$ 9.340.467,00 

Ticket médio de operações
1
: R$ 83.397,00 

Ticket médio de garantias
1
:  R$ 58.377,00 

Volume de Garantias Honradas: Informação não identificada 

Taxa média de inadimplência: Informação não identificada 

Elaboração própria a partir de dados do Sistema SGC Forlogic¹ (data base 13/11/2015). 

 

  

 

 

4.4.3 A influência dos fatores externos - contexto operacional  

4.4.3.1 Apoio Político Institucional 

A SGC04 possui apoio institucional e financeiro das associações comerciais e de 

algumas cooperativas de crédito ligadas ao Sistema Cooperativista ‘A’ na região. O apoio 

financeiro consiste na cessão da sala para o escritório sede e em aportes de recursos mensais, 

que revertem cerca de R$ 2.900,00 utilizados para cobrir seus custos operacionais. Não foram 

evidenciados aportes de recursos ou apoio institucional de prefeituras e nem do governo do 

estado. O SEBRAE foi a única instituição aportante no Fundo de Risco da SGC04.  

As relações de parcerias da SGC04, em sua fase inicial, foram pautadas no apoio 

exclusivo das associações comerciais sem, contudo, firmarem parcerias operacionais com 

instituições financeiras, o que veio a se concretizar no ano de 2014, quando efetivamente 



- 147 - 

iniciou suas operações. Mais de 80% das suas operações estão concentradas nas Cooperativas 

do Sistema Cooperativista ‘A’. 

“O Sistema Cooperativista ‘A’ é quem está mantendo viva a SGC04. [...] 

Outra dificuldade é obter recursos para o custeio da SGC. [...] temos que nos 

desdobrar para manter a SGC funcionando. [...] Há negociações com 

sindicatos, mas não evoluiu ainda para a formalização. [...] Tivemos também 

conversas com algumas prefeituras da região, mas também não evoluiu” 

(Entrevistado 4A) 

 

4.4.3.2 Regulamentação e supervisão bancária 

No caso da SGC04, os entrevistados percebem aspectos muito positivos na 

regulamentação, embora defendem que ela não é necessária para a SGC funcionar, mas, se 

ocorrer, ampliará o número de parceiros e as oportunidades de negócios.  

Do ponto de vista do funcionamento, eu não vejo problema, porque, mesmo 

sem regulamentação, estamos funcionando. [...] A maior questão é mesmo a 

credibilidade. [...] eu não sei se no nosso caso é a falta de uma 

regulamentação que atrapalha a ampliação do leque de parceiros 

operacionais ou se é em função da SGC ter uma administração praticamente 

do Sistema Cooperativista ‘A’. [...] Quando você faz as coisas com seriedade 

e com bom propósito, eu acho ótimo que exista a fiscalização, porque os 

apontamentos de problemas contribuem para a correção e melhoria” 

(Entrevistado 4A). 

 

“Eu consigo perceber os pontos positivos. Com a regulamentação, 

poderemos ampliar o leque de parceiros operacionais, teremos mais 

instituições financeiras trabalhando conosco. Hoje nós só temos a opção de 

oferecer capital de giro das Cooperativas ‘A’. Se tivermos mais parceiros 

poderemos dizer para o cliente que a SGC garante operações de capital de 

giro, mas é o cliente que vai escolher com qual banco quer trabalhar. Não 

ficaremos tão ‘engessados’ e teremos mais credibilidade” (Entrevistado 4B). 

 

4.4.3.3 Fatores sócio culturais 

A crença de que em regiões onde exista uma cultura associativista e cooperativista 

bem desenvolvida auxilia na adesão de empresas ao modelo mutualista da SGC também é 

defendida pelas fontes entrevistadas da SGC04, embora evidências concretas não tenham sido 

identificadas para confirmar esta crença.  

 

[...] como o cooperativismo está se fortalecendo na região, isso facilita o 

entendimento do empresário sobre o que é e o que faz a SGC. [...] Eu acho 

que o empresário está começando a perceber que atuar de forma coletiva é 

vantajoso para todos” (Entrevistado 4B). 
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4.4.3.4 Fatores tecnológicos 

 Na SGC04, os colaboradores que utilizam o sistema operacional consideram que há 

muito o que melhorar.  

“Eu acho que o sistema tem falhas, tem muito a ser melhorado” 

(Entrevistado 4B). 

 

4.4.3.5 Fatores mercadológicos 

A SGC04 em seu plano de negócios previa a atuação em 09 municípios da região. 

Em seu estatuto, contudo, o território de atuação foi ampliado para 22 municípios. Nas 

entrevistas e documentos analisados, ficou evidenciado que sua atuação se concentra no 

munícipio sede. Possui parceria operacional firmada com 03 instituições financeiras, a 

Agência de Fomento do Estado, um Banco de Desenvolvimento Econômico e o Sistema 

Cooperativista ‘A’, sendo este último responsável por mais de 90% das operações 

contratadas.  

Nenhum dos entrevistados citaram ou percebem concorrência direta para a SGC.  

Seu mercado de atuação tem potencial para expansão das atividades, porém o 

reduzido número de parceiros operacionais é um aspecto inibidor. Apostam na abordagem 

comercial às empresas filiadas às associações comerciais ou sindicatos. Apesar disso, tem 

apresentado bons resultados no ano de 2015.  

 

“ [...] eu penso que primeiro temos que nos consolidar no município sede e 

depois começar a operar nos outros. Eu acho que aqui nós temos um 

mercado grande para trabalhar. Por exemplo, só em um sindicato com o qual 

estamos negociando tem mais de 1.000 empresas. [...] Hoje não percebo 

concorrência para a SGC no seu negócio principal, que é a concessão da 

garantia, mas quando as pessoas começarem a comprar a ideia e isso for 

divulgado nos grandes centros, eu acho que aí sim teremos concorrência. [...] 

não tenho rejeição de nenhum dos dois tipos de clientes, seja um empresário 

já cooperado ou outro que não é, mas o empresário não é cooperado é mais 

fácil convencê-lo” (Entrevistado 4B). 

 

4.4.4.6 Fatores econômicos 

 O otimismo prevalece na SGC04, porque não conseguem ver como uma ameaça às 

suas atividades o fato de a economia do país estar passando por uma crise, embora 

reconhecem a necessidade de estarem mais atentos à questão da inadimplência da carteira.  
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“Eu não vejo que o atual cenário econômico atrapalha as atividades da SGC, 

eu vejo como uma oportunidade, mas temos que ter cuidado, porque o 

crédito está restrito e geralmente a inadimplência sobe. Nós queremos 

trabalhar com crédito de qualidade, porque não adianta sair vendendo crédito 

com garantia e depois a nossa inadimplência subir em nível astronômico. [...] 

Nós temos um oceano de empresas para trabalhar na região, as cooperativas 

de crédito na região também estão crescendo e isso é um ponto favorável” 

(Entrevistado 4B). 

 

4.4.4 A influência dos fatores internos – modelo e práticas de gestão 

4.4.4.1 Governança 

 A governança da SGC04 é exercida pelos membros que compõem o Conselho de 

Administração. Sua estrutura de governança está concentrada nas pessoas que lideraram o 

processo de constituição da SGC04, tendo havido apenas uma alteração entre os membros do 

Conselho, conforme as atas de assembleias disponibilizadas para análise.  

Não há evidencias de regularidade das reuniões do Conselho, conforme estipula o 

estatuto social. As reuniões, quando ocorrem, acabam sendo restritas a poucos membros do 

Conselho. Também não há evidências de processo, ainda que informal, de identificação e 

preparação de sucessores para assumir cargos nos Conselho de Administração e Fiscal. 

Uma prática identificada na SGC04 e que não é comum nas demais e nem é 

recomendável, é o fato de os membros do Conselho de Administração exercerem também a 

função de membros do Comitê de Crédito.  

 

 

“Acho que são somente quatro os participantes do Conselho. Eu como 

representante do Sistema Cooperativista ‘A’, 02 representantes da 

Associação Comercial e 01 representante da Coordenaria. [...] Atualmente 

somente na aprovação das cartas de garantia é que há uma maior 

participação. [...] Nós nos reunimos duas vezes somente, a maioria das 

decisões nós trocamos e-mails. [...] Depois que fizemos as mudanças, o 

Conselho completo não se reuniu ainda, somente aqueles mais chegados em 

função do Comitê de Crédito. [...] Nós já fizemos uma alteração nos cargos 

principais, colocando pessoais mais próximas, para facilitar as reuniões. 

Antigamente estava muito disperso e o pessoal estava com muita dificuldade 

para comparecer. Então colocamos o pessoal mais distante como suplentes, 

para que não atrapalhe o funcionamento da SGC. [...] Penso que devemos 

fazer uma convocação para uma reunião completa até para que todos tomem 

ciência que a SGC está funcionando bem, porque acho inclusive que eles 

têm pouca informação a respeito” (Entrevistado 4A).   
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4.4.4.2 Estratégias e Planos 

A SGC04 possui um plano de negócios apresentado no processo do edital de apoio 

do SEBRAE para criação de Sociedades Garantidoras. Não há evidências de atualização deste 

documento, mesmo durante o período após sua constituição oficial, quando permaneceu cerca 

de 03 anos sem fazer nenhuma operação.  

Embora seja citado que houve um planejamento estratégico, não há evidências de um 

documento ou de ações que estejam vinculadas a determinadas estratégias emanadas deste 

planejamento. A atual gestão da SGC04 estipulou metas de curto prazo a serem atingidas, 

visando ao início de operação e ao atingimento de seu ponto de equilíbrio financeiro. Os 

trechos das entrevistas abaixo evidenciam a carência de um planejamento estratégico e de um 

monitoramento mais sistemático. 

 

“Foi feito lá atrás um planejamento sim, inclusive apareceram algumas 

metas nas reuniões do SEBRAE. [...] Na realidade, eu não refiz um 

planejamento, apenas estipulei metas a serem atingidas neste ano, que era o 

mais urgente a ser feito na SGC, mas nós precisamos sentar e fazer um 

planejamento mais completo. [...] Eu tenho monitorado as metas 

semanalmente” (Entrevistado 4A).   

 

“Eu já vi o plano de negócio, mas um planejamento estratégico eu nunca vi. 

[...] Temos planos, mas que também não são formalizados. [...] Eu penso que 

a SGC precisa ser divulgada, tem que ter um plano de marketing, porque 

agora nós temos estrutura para atender. Antes, ela foi divulgada, mas não 

tinha estrutura, as pessoas que estavam à frente não conheciam nada, apenas 

atendiam o telefone, mas não tinham como dar andamento na demanda. Eu 

acho que foi um grande erro no início. Agora não, nós temos pessoas 

preparadas para atender e encaminhar a demanda” (Entrevistado 4B). 

 

4.4.4.3 Políticas Normas e Procedimentos 

A SGC04 se baseia no seu estatuto social e no manual de concessão de garantias. 

Não foi identificada a existência de regimento interno.   

 

4.4.4.4 Estrutura Organizacional 

Conforme o artigo 16 de seu estatuto, os órgãos que compõem a instituição são:  

a) Assembleia Geral de Associados => constituída pelo conjunto de associados, é 

órgão máximo de deliberação da Sociedade e a cada associado corresponde um 

único voto. É soberana em suas resoluções. 
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b) Conselho de Administração => órgão superior de administração da SGC 

composto por 07 membros, sendo: 04 representantes indicados pelas associações 

empresariais da região, 02 representantes indicados pelas instituições 

mantenedoras privadas, 01 representante indicado pelas instituições públicas 

mantenedoras, todos com mandato de dois anos. No artigo 35 do estatuto consta a 

possibilidade de remuneração dos dirigentes. 

c)  Conselho Fiscal => órgão de fiscalização composto por 03 membros, sendo 02 

representantes dos associados contribuintes e 01 representante dos associados 

mantenedores, com igual número de suplentes, eleitos em assembleia ordinária. O 

mandato do conselho fiscal é de dois anos e não é remunerado. 

d) Diretoria Executiva => órgão de gestão da SGC, sendo composta por no mínimo 

01 Diretor Executivo e até 02 Diretores Adjuntos.  

 

No estatuto da SGC04, não há menção sobre um Conselho Moderador. Está previsto 

assento no Conselho de Administração das instituições aportadoras de recursos, sejam elas 

públicas ou privadas, mas não foram evidenciados, na atual gestão, representantes dessas 

instituições.  

Conforme mencionado anteriormente, o comitê de crédito é exercido por membros do 

próprio Conselho de Administração. É recomendável que o comitê de crédito deva ser 

composto por pessoas com notório saber na área de análise de crédito e sem vinculação com a 

Administração da SGC. Também não há menção nos documentos analisados sobre as 

atribuições do comitê de crédito.  

De acordo com a ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 01/09/2014, a 

estrutura da SGC04 possui uma Diretora Executiva nomeada, porém, na visita, não foi 

evidenciada a presença desta Diretora na gestão da entidade. Segundo essa mesma 

assembleia, foram eleitos um Presidente do Conselho, um Vice-Presidente, um Secretário, um 

Diretor Financeiro e outros 03 Diretores. Não foi evidenciada participação efetiva dos 

Diretores na gestão da entidade.  

A estrutura de pessoal da SGC0, até a data da visita deste estudo de caso, era composta 

por uma Agente de Negócios e um Estagiário, lotados no escritório sede em sala cedida pela 

associação comercial. Considerando que a SGC04 iniciou de fato suas operações no final do 

ano de 2014 essa estrutura é condizente com os objetivos e metas atuais e é, também, a grande 

responsável pelos resultados obtidos ao longo do ano de 2015, em particular devido à 

contratação da Agente de Negócios. 
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4.4.4.5 Processos 

Os processos da SGC04 são os mesmos das demais sociedades garantidoras, 

obedecendo a uma certa padronização nos processos operacionais. Destaca-se um trabalho de 

pré-análise das propostas feito pela própria agente de negócios antes de reunir toda a 

documentação do cliente e fazer o cadastramento da proposta no sistema operacional para ser 

submetido à análise completa, que é feita pelo analista de crédito da SGC03.  

 Os processos comerciais são resultado da própria experiência da agente de negócios, 

a qual se organiza para cumprir uma agenda de captação de clientes, visita a clientes com 

demanda de crédito, articulação de parcerias, entre outras atividades de caráter comercial.  

 Os processos administrativos e de controle estão sob a responsabilidade de um 

estagiário.  

 Assim como nas outras unidades de análise deste estudo, há carência de estruturação 

dos processos de pós-venda, ou seja, acompanhamento da carteira e relacionamento com o 

cliente/associado. 

 

“Vamos começar a fazer o acompanhamento da carteira a partir do envio do 

relatório pela Cooperativa ‘A’, nos mesmos moldes que a SGC03. [...] O 

problema vai ser com as operações da Agência ‘F’, porque não sei como 

vamos controlar isso, acho que vou ter que achar alguém lá dentro que possa 

me fornecer as informações. [...] Não fazemos relacionamento com o cliente 

após a contratação da operação, mas acho que isso é necessário para ter um 

acompanhamento mais próximo do uso dos recursos depois que ele consegue 

o financiamento” (Entrevistado 4B). 

 

 

4.4.4.6 Pessoas 

A SGC04, após sua constituição, alocou um profissional cedido pela associação 

comercial, cuja responsabilidade era estruturar a instituição para o início de suas atividades. 

Os resultados indicaram que esta não foi uma estratégia bem-sucedida. A atual gestão da 

SGC04 optou por selecionar e contratar um profissional de mercado para a função de agente 

de negócios, com experiência no setor financeiro e perfil comercial. Após esta contratação e 

com o acordo comercial firmado com o Sistema Cooperativista ‘A’, os resultados começaram 

a aparecer.  
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As práticas de gestão de pessoas são empíricas, sem um processo formal documentado 

que envolva os subsistemas de recursos humanos. 

 

“Nosso processo de seleção é feeling puro. No caso da atual agente de 

negócios, eu pedi ao pessoal da Cooperativa ‘A’ que me indicasse um 

profissional, alguém que fosse um subgerente ou um assistente de gerente. 

[...] Um gerente da cooperativa me encaminhou o currículo dela e a 

chamamos para uma entrevista. Eu fiz a entrevista com ela e colocamos a 

proposta de trabalho, sinalizando o que gostaríamos que ela fizesse, 

começando com um salário um pouco aquém do mercado, mas com a 

promessa de que à medida que ela fosse atingindo as metas nós ajustaríamos 

o salário” (Entrevistado 4A). 

 

“Na minha preparação foi muito importante a visita à SGC03. Em dois dias, 

consegui ter uma visão bem ampla do que é uma SGC. Depois fiz um curso 

de analista de crédito em Brasília e a participação nas reuniões das SGC 

também é uma oportunidade de troca de experiências e aprendizado. [...] 

Não há nada muito estruturado em relação à avaliação de desempenho. Eu 

acho que a avaliação é feita como um todo, não só em relação às metas” 

(Entrevistado 4B). 

 

4.4.4.7 Tecnologia 

 A SGC04 utiliza o sistema SGC Forlogic para suporte aos processos operacionais de 

cadastro, análise de crédito e concessão de cartas de garantia. Outros processos não são 

suportados por nenhum software e os entrevistados reconhecem a necessidade de melhoria no 

sistema, conforme já mencionado anteriormente.  

 

4.4.5 Conclusões e contribuição para a pesquisa 

 A SGC04 até a data de realização da visita de campo para este estudo de caso era a 

Sociedade Garantidora mais nova a entrar em operação. O lapso de tempo entre a sua data 

oficial de criação em 23/10/2011 e o início de suas atividades evidencia uma série de 

dificuldades resultante em grande parte pelo reduzido número de parceiros apoiadores locais, 

o pouco envolvimento da governança e a falta de uma estrutura de pessoal adequada. 

 A mudança de gestão do Conselho de Administração, somada à contração de pessoal 

com perfil adequado e a adoção de um planejamento operacional de curto prazo foram os 

elementos determinantes para os resultados obtidos no ano de 2015. 

 



- 154 - 

4.5 Análise intercasos 

O objetivo desta seção é fazer uma comparação entre as quatro unidades de análise, 

de maneira a identificar aspectos convergentes e divergentes em cada fator do modelo 

investigativo proposto neste trabalho e validar os refutar as proposições teóricas. 

 

4.5.1 Apoio político institucional 

Quadro 11: Análise intercasos para o fator apoio político institucional. 

Caso Análise 
SGC01 

 

Este fator possui uma influência negativa no caso da SGC01 em razão do descrédito 

gerado pelo atraso do início de suas operações. As instituições apoiadoras mantiveram o 

seu apoio institucional, mas reduziram o seu comprometimento com a causa, com 

consequente baixa contribuição financeira para o custeio inicial das atividades. 

SGC02 Na SGC02 este é um fator com impacto muito positivo. Os apoios institucionais e 

financeiros obtidos em sua fase inicial contribuíram para que a SGC02 tivesse condição 

de iniciar suas operações e desenvolver a credibilidade necessária junto ao mercado 

local, incluindo os parceiros operadores, as instituições representativas do empresariado 

e as próprias empresas de sua área de atuação. 

SGC03 Na SGC03, é o fator fundamental de sua existência. Sem as parcerias construídas antes 

mesmo da criação da SGC, não haveria condições de suportar o início de suas 

atividades. A conquista desses apoios é consequência direta da credibilidade e 

penetração institucional das lideranças envolvidas no projeto. 

SGC04 Para a SGC04, esse é um ponto de atenção devido à concentração do apoio em poucas 

instituições, com baixos valores de aportes para custeio.  

Elaboração própria.  

Este é um fator de grande relevância para o sucesso da SGC. O estudo de caso 

evidenciou que aquelas Sociedades Garantidoras que conseguiram junto aos seus parceiros 

locais recursos para financiar sua estrutura nos primeiros anos de operação obtiveram os 

melhores resultados. Estes achados validam as seguintes proposições teóricas: 

a) P4: As alianças estratégicas em nível federal, estadual e local são fundamentais 

para a sustentabilidade das SGC. 

b) P5: As SGC são reconhecidas por sua importância como instrumento de apoio e 

política pública. 

c) P11: O nível de comprometimento com a organização e a participação financeira 

dos parceiros garante a operação e crescimento da SGC 

d) P14: Uma adequada estratégia de constituição da SGC requer compromissos 

formais dos parceiros. 

e) P15: Instituições de garantia com forte dependência de recursos públicos para 

aporte e custeio colocam em risco a sua sustentabilidade. 
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4.5.2 Regulamentação e supervisão bancária 

Quadro 12: Análise intercasos para o fator regulamentação e supervisão bancária. 

Caso Análise 
SGC01 A inexistência de um marco regulatório é uma crença de ser um fator limitador do 

desenvolvimento da SGC01. Se, por um lado, acredita-se que o marco regulatório irá 

ampliar as oportunidades de negócio, por outro, há um receio de que um eventual 

aumento de custos operacionais possa prejudicar a sustentabilidade do modelo. 

SGC02 Fica evidente, no estudo de caso da SGC02, que a regulamentação e supervisão pelo 

Banco Central é uma necessidade. Espera-se aumento de demanda pelos serviços, 

embora exista também a preocupação com aumento dos custos operacionais. 

SGC03 Da mesma forma que nas outras unidades de análise deste estudo, há a expectativa de 

que um marco regulatório contribua para dar mais credibilidade junto às instituições 

financeiras e amplie este modelo de garantia mútua no Brasil. 

SGC04 Atualmente não é um fator que impeça a operação da SGC, mas há uma expectativa que 

a regulamentação amplie o número de parceiros e aumente as oportunidades de negócio. 

Elaboração própria. 

 A falta de uma regulamentação e supervisão bancária não impede o funcionamento 

de uma SGC no Brasil, mas restringe a sua atuação. O estudo de caso mostrou que a criação 

de um marco regulatório para o setor trará impactos positivos e negativos. As SGC que 

estiverem melhor preparadas para as mudanças se manterão operantes. Não há elementos 

suficientes para validar as proposições teóricas P6 e P7 relacionadas ao fator regulamentação 

e supervisão bancária, porque, de fato, as SGC no Brasil não são reguladas atualmente.  

a) P6:  O desenvolvimento de um modelo mutualista depende de um legislação 

específica e supervisão pela autoridade monetária do país.  

b) P7: A existência de uma regulamentação para o setor contribui para aumentar a 

segurança jurídica e ampliar as oportunidades de negócios. 

 

4.5.3 Fatores sócio culturais 

Quadro 13: Análise intercasos para o fator sócio cultural. 

Caso Análise 
SGC01 As características socioculturais do empresariado da região onde a SGC01 atua não são 

favoráveis às práticas associativas, o que gera um esforço adicional de convencimento 

na captação de clientes/associados. 

SGC02 Neste estudo de caso não houve indícios suficientes para confirmar a hipótese de que em 

regiões com influências culturais de imigrantes europeus a cultura associativista seja 

forte e favoreça a adesão de empresas à SGC. As entrevistas apontam que esta crença 
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existe, mas na prática não é um fator determinante. 

SGC03 Novamente este aspecto fica no âmbito da crença. Não há indícios suficientes que 

possam afirmar que possui forte influência ou impacto. A crença é de que ajuda, mas 

não é fator determinante. 

SGC04 A crença de que regiões com fortes características associativistas e cooperativistas 

favorecem a atuação da SGC está presente nesta unidade de análise. 

Elaboração própria. 

 Os estudos de caso não trouxeram evidencias suficientes para afirmar que esse fator é 

determinante para o sucesso de uma SGC, portanto a proposição teórica P13, [Regiões com 

forte característica cultural associativista tendem a apresentar melhores resultados em termos 

de adesão de empresas ao modelo das SGC], não pode ser validada. Há indícios de que em 

regiões onde existam redes de cooperação entre empresas e também onde o cooperativismo de 

crédito é bem desenvolvido, os empresários possuem maior facilidade em entender o conceito 

de uma Sociedade Garantidora, mas isso não é determinante para aderir ao modelo. 

 

4.5.4 Fatores tecnológicos 

Quadro 14: Análise intercasos para o fator tecnológico. 
(continua) 

Caso Análise 
SGC01 De modo geral, o nível de automação das instituições financeiras requer que seus 

parceiros operacionais tenham condições mínimas de resposta e integração de 

informações. Atualmente a SGC01 está aquém desta exigência, o que pode restringir a 

ampliação de parcerias operacionais. 

SGC02 A exigência para atendimento de determinados parâmetros tecnológicos por parceiros ou 

potenciais parceiros restringe a ampliação de parcerias operacionais. 

 

 

 

Quadro 14: Análise intercasos para o fator tecnológico. 
(conclusão) 

Caso Análise 
SGC03 Também fica evidenciado neste estudo que a SGC03 precisa aprimorar suas tecnologias 

de análise de crédito e, principalmente, intensificar o uso de tecnologia de informação 

em seus processos de negócio, sem o que, ainda que haja uma regulamentação, não terão 

a credibilidade e as condições mínimas para firmar acordos operacionais com 

instituições financeiras de maior porte. 

SGC04 Considerado um ponto de atenção no caso da SGC04, dada a característica do mercado 

financeiro. Hoje, com a atuação restrita às cooperativas, é possível atuar, mas ampliando 
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as parcerias o nível de exigência será outro. 

Elaboração própria. 

 As instituições financeiras no Brasil possuem um alto nível de automação de seus 

processos de negócios. Para uma SGC atuar e competir neste segmento, é necessário elevar 

bastante o nível de utilização de tecnologia da informação em seus processos. Este é um ponto 

crítico e uma forte ameaça a existência das SGC, que poderá ficar mais evidente com uma 

regulamentação de suas atividades. A proposição teórica P16, [A busca pela simplificação dos 

processos e uso intensivo de tecnologia agrega valor à SGC] é, portanto, válida. 

 

4.5.5 Fatores mercadológicos 

Quadro 15: Análise intercasos para o fator mercadológico. 

Caso Análise 
SGC01 Mesmo que a região possua características favoráveis em termos de número de empresas 

e demanda por crédito, o fator mercadológico teve impacto negativo em razão da 

inexistência inicial e posterior reduzido número de instituições para firmar parcerias 

operacionais que atendam à demanda. Somado a isso, a ausência de uma estratégia 

comercial também teve impactos negativos. 

SGC02 Este estudo de caso evidencia a importância da SGC ter um pool de parceiros 

diversificados, evitando concentrar a maior parte de suas atividades em poucos parceiros 

operacionais. Manter parcerias estratégicas com as Instituições Financeiras requer 

alimentar um relacionamento constante, permitindo inclusive criar produtos exclusivos e 

em condições diferenciadas para os clientes que se beneficiem da garantia da SGC. 

SGC03 A SGC03 possui fortes relações de parcerias comerciais, porém muito concentradas em 

um único parceiro/fornecedor. Se ao mesmo tempo contribuiu para os resultados 

positivos até o momento, a dependência comercial deste parceiro/fornecedor pode 

representar séria ameaça futura. 

SGC04 É um ponto crítico para a SGC ter alianças comerciais e operacionais com os o maior 

número possível de agentes financeiros. Construir boas parcerias também com entidades 

representativas é importante para fortalecer a credibilidade e o apoio institucional. 

Elaboração própria. 

 Outro aspecto relevante para o sucesso de uma SGC e influenciado também pela 

ausência de uma regulamentação para o setor. Os estudos de caso evidenciaram a importância 

da SGC ter parcerias comerciais/operacionais com o maior número possível de 

parceiros/fornecedores, diversificando a contratação de operações entre eles, de forma a 

reduzir o risco e a dependência operacional a um único parceiro/fornecedor. Os resultados 

permitem validar as proposições teóricas seguintes:  
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a) P10: Manter um relacionamento estreito com as instituições financeiras garante a 

realização de negócios. 

b) P22: Uma estratégia comercial bem definida cumpre os objetivos e metas de 

ampliação de associados, emissão de garantias e geração de receita própria. 

 

4.5.6 Fatores econômicos 

Quadro 16: Análise intercasos para o fator econômico. 

Caso Análise 
SGC01 Este fator não apresentou relevância significativa no estudo de caso da SGC01. As 

lideranças consideram um fator de influência positiva uma vez que são crescentes as 

taxas de constituição de empresas de pequeno porte no país. 

SGC02 Os fatores econômicos podem exercer uma influência positiva ou negativa para a SGC, 

conforme suas estratégias de enfrentamento do cenário no contexto do microambiente em 

que atuam. 

SGC03 Não há consenso neste aspecto, podendo influenciar positiva ou negativamente, conforme 

o entendimento da Direção e suas estratégias de enfrentamento. 

SGC04 Na SGC04, os entrevistados consideram que não seja um fator negativo. Reconhecem 

que, em um cenário de crise, o crédito fica restrito, mas que isso pode representar uma 

oportunidade para a SGC, embora tenham que estar atentos ao aumento da inadimplência. 

Elaboração própria. 

 Os resultados obtidos nos estudos de caso para os fatores econômicos não são 

conclusivos. Entretanto, como foi visto na revisão de literatura, a oferta de crédito é 

influenciada pelo cenário econômico e isso, a princípio, poderá trazer impactos negativos a 

uma Sociedade Garantidora, uma vez que a demanda por crédito tende a diminuir em um 

cenário de crise. 

Por outro lado, pode também representar uma oportunidade, uma vez que as 

instituições financeiras ficarão mais exigentes em suas análises e demandarão maior nível de 

garantia nas operações. Portanto, a influência do fator econômico no desempenho das SGC 

dependerá das estratégias de enfrentamento criadas por suas lideranças. 

4.5.7 Governança 

Quadro 17: Análise intercasos para o fator governança. 

Caso Análise 
SGC01 Há um baixo grau de compromisso da maioria das instituições e representantes do 

Conselho de Administração. Somado a isso, as práticas são falhas no tocante aos 

princípios básicos da governança corporativa (transparência, equidade, accountability, 

responsabilidade corporativa). 



- 159 - 

SGC02 No caso da SGC02, fica evidente o papel preponderante da governança quando está 

comprometida e envolvida com os propósitos, objetivos e metas da instituição. A adoção 

de práticas adequadas de governança também aumenta a credibilidade da instituição 

perante as partes interessadas. 

SGC03 No caso da SGC03, exerce papel preponderante no seu desempenho pela forma com que 

construiu os elos de confiança com os stakeholders e também pela maneira com que 

conduz a gestão da instituição, embora concentrada em um pequeno grupo de pessoas. 

SGC04 A SGC04 começou a apresentar resultados a partir do momento em que houve uma 

mudança na composição do Conselho de Administração, com maior envolvimento das 

lideranças e definição de metas a serem cumpridas. 

Elaboração própria.  

 O fator governança é crítico para o sucesso de uma SGC. Os estudos de casos 

evidenciaram que, onde as lideranças atuam de forma comprometida no Conselho de 

Administração, os resultados acontecem. Por outro lado, nas SGC onde não houve um maior 

envolvimento das lideranças que compunham o Conselho de Administração, diversas 

dificuldades existiram para a sua efetiva operação, comprometendo o seu desempenho. Os 

resultados validam as proposições teóricas seguintes: 

a) P1: A adoção de práticas de governança adequadas permite maior credibilidade à 

SGC. 

b) P2: A Governança da SGC deve ser multisetorial, com perfil adequado e atuante. 

c) P20: Para serem sustentáveis, as SGC devem ter uma estrutura e gestão 

profissionalizada. 

 

4.5.8 Estratégias e Planos 

Quadro 18: Análise intercasos para o fator estratégia e planos 
(continua) 

Caso Análise 
SGC01 A SGC01 possui um Plano de Negócios, cujos objetivos e metas não foram atingidos. A 

ausência de um planejamento e monitoramento sistemáticos, com correção de rumos em 

face às mudanças do ambiente, traz consequências diretas no baixo desempenho. 

 

Quadro 18: Análise intercasos para o fator estratégia e planos 
(conclusão) 

Caso Análise 
SGC02 Para a SGC02, fica evidente a importância para o desempenho da instituição a adoção de 

ferramentas de planejamento e monitoramento de indicadores, com envolvimento das 

lideranças e da equipe, engajando todos na superação dos desafios. 

SGC03 Fica evidenciada a importância da utilização de ferramentas de planejamento e o 

monitoramento sistemático por meio de indicadores operacionais e financeiros. No caso 

da SGC03, seus planos são na maioria de curto prazo, carecendo de planos com um 
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horizonte maior de planejamento. 

SGC04 A SGC04 trabalha com planos operacionais de curto prazo que visam a reverter a falta 

de resultados desde sua criação oficial. A falta de um plano estratégico de longo prazo 

pode colocar em risco o futuro da SGC04 em eventual mudança de gestão. 

Elaboração própria.  

 Não possuir uma estratégia e um plano para atingir os objetivos é deixar o ‘barco’ à 

deriva. Os estudos de caso evidenciaram que quando o planejamento e monitoramento dos 

indicadores de desempenho é negligenciado, os resultados não são atingidos, como ocorreu 

com a SGC01 e SGC04. Por outro lado, quando existe um engajamento das lideranças e da 

equipe na definição dos objetivos e metas e no monitoramento sistemático, os resultados 

acontecem, como foi observado na SGC02 e SGC03. As proposições P18 e P24 são, portanto, 

válidas. 

a) P18: Gestão com indicadores de desempenho evidencia foco em resultados. 

b) P24: Manter a proximidade com o cliente reduz a assimetria de informação e 

contribui para adequada orientação para uso do crédito. 

 

4.5.9 Políticas, normas e procedimentos 

Quadro 19: Análise intercasos para o fator política, normas e procedimentos 

Caso Análise 
SGC01 A SGC01 possui Estatuto, Regimento e Manual de Concessão de Garantias, que são os 

normativos internos com diretrizes de atuação, definição de papéis e responsabilidades. 

Há entretanto uma carência de documentação de procedimentos operacionais. A médio e 

longo prazo essa deficiência poderá trazer problemas com o aumento do volume de 

operações. 

SGC02 A SGC02 segue o que determinada seus normativos. Embora seja um elemento 

importante, não pode ser uma justificativa para engessar a instituição e, com isso, perder 

oportunidades para inovar em produtos e processos. 

SGC03 Não possuem uma influência significativa nos resultados, mas, na SGC03, são elementos 

importantes para direcionar a equipe e sua conduta. 

SGC04 É um fator com baixo impacto, haja vista o nível de operação ser baixo, mas carece de 

uma maior atenção quanto aos princípios de transparência. 

Elaboração própria. 

 Este é um fator que atualmente exerce pouca influência no desempenho das SGC. 

Contudo, será merecedor de atenção quando houver uma regulamentação do setor. 
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4.5.10 Estrutura organizacional 

Quadro 20: Análise intercasos para o fator estrutura organizacional 

Caso Análise 
SGC01 Ter uma estrutura mínima adequada ao objetivos e metas da instituição é uma premissa 

básica em qualquer modelo de gestão. No caso da SGC01 esta estrutura está aquém do 

necessário, com impactos diretos na execução de processos e nos resultados. 

SGC02 Contribui de forma muito positiva, desde que se mantenha um volume de negócio 

superior aos seus custos. A estrutura da SGC02 é condizente aos seus propósitos em 

termos de composição dos órgãos de governança, equipe e ambiente físico. 

SGC03 Na SGC03, a sua estrutura organizacional cresceu à medida da necessidade de 

cumprimento de seus objetivos, sem perder de vista o quesito sustentabilidade. É, sem 

dúvida, um dos componentes responsáveis pelo desempenho atingido até o momento. 

SGC04 No caso da SGC04, é um fator determinante para os resultados que vêm alcançando. 

Após um período de ostracismo, a SGC04 encontra uma estrutura que responde aos seus 

objetivos e metas. 

Elaboração própria. 

 A estrutura organizacional é também um fator crítico de sucesso da SGC. O estudo 

de caso evidenciou que o baixo desempenho da SGC01 e SGC04 é devido, entre outros 

fatores, a uma estrutura inadequada para os seus propósitos. Por sua vez, a SGC02 e SGC03 

possuem uma estrutura que responde de maneira satisfatória aos seus objetivos e metas. Vale 

destacar ainda a relação de equilíbrio necessária entre os custos da estrutura e o resultado 

financeiro da SGC, de forma a garantir a sua sustentabilidade. Nas unidades de análise 

estudadas esta relação de equilíbrio está mais eficaz na SGC03. Os resultados reforçam a 

validade da proposição P20 [Para serem sustentáveis as SGC devem ter uma estrutura e 

gestão profissionalizada].  

 

4.5.11 Processos 

Quadro 21: Analise intercasos para o fator processos. 
(continua) 

Caso Análise 
SGC01 A operação de uma SGC é relativamente simples, desde que exista uma estrutura e 

pessoas responsáveis por cada processo. Na SGC01 os processos são impactados 

qualitativa e quantitativamente em função da estrutura subdimensionada. 

 

Quadro 21: Analise intercasos para o fator processos. 
(conclusão) 

Caso Análise 
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SGC02 A SGC02 possui processos estruturados e de domínio da equipe, embora não 

documentados. Por exercerem impacto no desempenho, requer a adoção de práticas de 

melhoria contínua, buscando flexibilização e agilidade para fazer frente aos desafios de 

ganhos de escala necessários. 

SGC03 Estão bem definidos e são de conhecimento da equipe. Possuem metas de desempenho 

de prazo para o processo crítico do negócio e buscam a máxima eficácia naquilo que 

está em sua alçada de atuação. Os objetivos de agilidade são fatores que contribuem 

positivamente junto aos parceiros comerciais. 

SGC04 Em relação ao processo principal da SGC, por ser suportado por sistema operacional, há 

um certo padrão que vem sendo seguido. Entretanto, carece de uma melhor estruturação 

de outros processos de apoio. 

Elaboração própria.  

Os processos possuem uma relação estreita com o modelo de gestão, conforme visto 

na revisão de literatura. Neste estudo de caso, os resultados evidenciam que as SGC possuem 

processos de negócio com baixo grau de complexidade, tendo como processo crítico a análise 

de crédito para a concessão da garantia. Os processos de análise de crédito da SGC, por sua 

vez, diferem das práticas adotadas pelas instituições financeiras, sendo essas últimas muito 

pautadas em parâmetros pré-definidos para ter escalabilidade. Desta forma, os processos são 

um fator crítico de sucesso para a SGC à medida que precisam ser constantemente 

aprimorados de forma a ter a agilidade e eficácia exigidas pelos clientes e pelos 

parceiros/fornecedores atuantes no mercado financeiro. Os resultados apontam indícios que 

permitem validar a seguinte proposição teórica: 

a) P16: A busca pela simplificação dos processos e uso intensivo de tecnologia 

agrega valor à SGC. 

 

4.5.12 Pessoas 

Quadro 22: Análise intercasos para o fator pessoas 
(continua) 

Caso Análise 
SGC01 A SGC01, como consequência de sua estrutura de pessoal restrita, não possui uma 

política de gestão de pessoas. As contratações ocorrem por indicação, sem uma avaliação 

adequada do perfil do colaborador. Há carência de programas de treinamento e avaliação 

de desempenho. 

 

 

 

Quadro 22: Análise intercasos para o fator pessoas 
(conclusão) 
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Caso Análise 
SGC02 No caso da SGC02, as pessoas são o seu principal ativo. A equipe possui perfil, 

experiência e conhecimento do mercado local. Está bem dimensionada para os desafios 

atuais e comprometida com as mudanças propostas no Planejamento Estratégico. 

Desenvolver uma política de gestão de pessoas levará a uma melhor motivação da equipe 

na busca por resultados. 

SGC03 Também na SGC03, as pessoas representam o principal ativo da instituição e exercem 

grande influência em seus resultados. Sua estratégia de constituição da equipe e gestão de 

pessoas vem apresentando bons resultados até o momento. 

SGC04 Para a SGC04, a contratação da agente de negócios foi o divisor de águas para atingir os 

resultados. Evidencia a importância de um profissional com perfil e competências 

adequadas para a função. 

Elaboração própria. 

 O capital intelectual é um ativo importante para as organizações. No caso das 

Sociedades Garantidoras, o estudo de caso evidenciou a importância de ter uma equipe com 

perfil, competências e habilidades adequadas, desde o nível mais estratégico até o nível mais 

operacional. Quanto mais preparada e comprometida são as pessoas, melhores são os 

resultados. As proposições teóricas seguintes são, portanto, válidas: 

a) P3: A liderança com perfil empreendedor e comprometimento amplia 

oportunidades e parcerias. 

b) P19: O perfil e nível de capacitação da equipe tem influência direta no 

desempenho da SGC. 

 

Não há indícios suficientes no estudo que permitam validar a proposição teórica P23 

[Uma política de gestão de pessoas (seleção, remuneração, avaliação) bem estruturada 

contribui para a motivação da equipe e geração de resultados], pelo fato das SGC estudadas 

não possuírem uma política de gestão de pessoas.  

 

4.5.13 Tecnologia 

Quadro 23: Análise intercasos para o fator tecnologia 
(continua) 

Caso Análise 
SGC01 A SGC01 está se adaptando ao software operacional utilizado pelas demais SGC em 

operação no Brasil. O sistema parece atender às necessidades de registro e controle das 

operações, mas, no caso específico da SGC0,  seu uso está ainda abaixo de toda a sua 

potencialidade, com impactos na gestão da informação e na transparência, e riscos quanto 

à segurança das operações. 

Quadro 23: Análise intercasos para o fator tecnologia 
(conclusão) 
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Caso Análise 

SGC02 A Tecnologia é um fator crítico para a sobrevivência e continuidade das SGC. Neste 

estudo de caso, ficou evidente a necessidade de maior investimento e aprimoramento de 

processos suportados por tecnologia da informação, de forma a atender às exigências de 

seu ambiente de negócios. 

SGC03 Ficou evidenciada também nesta unidade de análise a importância da tecnologia nos 

processos de negócio das SGC. Se a SGC ambiciona uma atuação no mercado financeiro 

em patamares mais altos, requer um salto qualitativo nas tecnologias utilizadas. 

SGC04 Também para a SGC04 é um fator crítico que necessita de aprimoramento. 

Elaboração própria. 

 Atualmente a tecnologia utilizada pelas Sociedades Garantidora atendem às 

necessidades operacionais do negócio. Entretanto, o estudo de caso evidenciou a necessidade 

de aprimoramento dos sistemas de informação, de forma a permitir a integração com 

parceiros de negócios e aprimorar os processos de controle. Para as SGC, esse é um fator 

crítico de sucesso, ou seja, o investimento constante e aprimoramento dos sistemas de 

informação que fornecem suporte aos processos operacionais e à gestão da SGC, o que 

reforça a validade da proposição teórica P16 [A busca pela simplificação dos processos e uso 

intensivo de tecnologia agrega valor à SGC].  

 

4.6 Síntese dos resultados 

  A análise intercasos permitiu identificar como cada fator do modelo investigativo 

influenciou o desenvolvimento das SGC. Os estudos de caso evidenciaram que alguns fatores, 

tanto do ambiente externo como do ambiente interno são fundamentais para atingir o 

desempenho e a sustentabilidade esperada de uma Sociedade de Garantia de Crédito. O 

quadro 24 apresenta uma síntese dos fatores presentes nos casos estudados e sua respectiva 

influência, classificada da seguinte forma:  

a) Influência positiva: representada na tabela pelo símbolo (+) significa que o fator 

contribuiu de forma relevante para o desempenho da SGC. 

b) Influência positiva, porém com aspectos que requerem atenção: representada na 

tabela pelo símbolo (+)A significa que o fator contribuiu de forma relevante para 

o desempenho da SGC, mas necessita de aprimoramento em algum aspecto. 

c) Influência neutra: representada na tabela pelo símbolo Ø significa que o fator não 

tem relevância significativa para o desempenho da SGC no cenário atual. 

d) Influência negativa: representada na tabela pelo símbolo (-) significa que o fator 

foi negligenciado e, portanto, não contribuiu para o desempenho da SGC, 

podendo representar uma ameaça ou um ponto fraco da SGC. 
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Quadro 24: Síntese dos resultados dos fatores do modelo investigativo 

 

 

 O quadro 24 sinaliza que, em relação aos elementos do ambiente externo, os fatores 

críticos estão presentes no apoio político institucional, na existência de um marco regulatório 

adequado e na constituição de alianças e parcerias comerciais que atendam às necessidades e 

demandas no mercado na área de atuação da SGC. Do ponto de vista dos elementos do 

ambiente interno, os fatores críticos estão presentes em primeiro lugar na estrutura 

organizacional, seguido da governança, estratégias e planos, pessoas e tecnologia.  

 As proposições teóricas, por sua vez, também puderam ser confirmadas ou refutadas 

empiricamente. Das vinte e quadro proposições teóricas iniciais, quinze puderam ser 

confirmadas. Para as nove demais, não houve evidências suficientes para confirmá-las ou 

refutá-las. O quadro 25 apresenta, de acordo as evidências dos estudos de caso e a análise 

intercasos, quais proposições foram confirmadas.  

 

 

 

Quadro 25: Confirmação das proposições teóricas 
(continua) 

Seq. Proposição teórica Resultado 

P1 A adoção de práticas de governança adequadas permite maior credibilidade Confirmada 

SGC01 SGC02 SGC03 SGC04

FAE01 – Político Institucional (-) (+) (+) (+) A

FAE02 – Legais (+) A (+) A (+) A (+) A

FAE03 – Sócio Culturais (-) Ø Ø (+)

FAE04 – Econômicos Ø Ø Ø (+)

FAE05 – Tecnológicos (-) (-) (-) (-)

FAE06 – Mercadológicos (-) (+) (+) A (+) A

FAI01 – Governança (-) (+) (+) A (+) A

FAI02 – Estratégias e Planos (-) (+) (+) (-)

FAI03 – Políticas, Normas e Procedimentos Ø Ø Ø Ø

FAI04 – Estrutura Organizacional (-) (+) (+) (+) A

FAI05 – Processos (-) (+) A (+) A (-)

FAI06 – Pessoas (-) (+) A (+) A (+) A

FAI07 – Tecnologia (-) (+) A (+) A (+) A

Elaboração própria.

Legenda: (+) Influência positiva

(+) A Influência positiva, mas requer atenção

Ø Influência neutra

(-) Influência negativa
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à SGC. 

P2 
A Governança da SGC deve ser multisetorial, com perfil adequado e 

atuante. 
Confirmada 

P3 
A liderança com perfil empreendedor e comprometimento amplia 

oportunidades e parcerias. 
Confirmada 

P4 
As alianças estratégicas em nível federal, estadual e local são fundamentais 

para a sustentabilidade das SGC. 
Confirmada 

P5 
As SGC são reconhecidas por sua importância como instrumento de apoio 

e política pública. 

Confirmada 

P6 
O Desenvolvimento de um modelo mutualista depende de um legislação 

específica e supervisão pela autoridade monetária do país. 

Sem evidência 

suficiente para 

inferir. 

P7 
A existência de uma regulamentação para o setor contribui para aumentar a 

segurança jurídica e ampliar as oportunidades de negócios. 

Sem evidência 

suficiente para 

inferir. 

P8 
A existência de mecanismos de refinanciamento público aumenta a 

segurança e solvência das SGC. 

Sem evidência 

suficiente para 

inferir. 

P9 
Possuir isenções fiscais é essencial para a sustentabilidade financeira da 

SGC. 

Sem evidência 

suficiente para 

inferir. 

P10 
Manter um relacionamento estreito com as instituições financeira garante a 

realização de negócios. 

Confirmada 

P11 
O nível de comprometimento com a organização e a participação financeira 

dos parceiros garante a operação e crescimento da SGC. 

Confirmada 

P12 
Ter instituições representativas em nível nacional e internacional amplia 

oportunidades e conhecimento. 

Sem evidência 

suficiente para 

inferir. 

P13 
Regiões com forte característica cultural associativista tendem a apresentar 

melhores resultados em termos de adesão de empresas ao modelo das SGC 

Sem evidência 

suficiente para 

inferir. 

P14 
Uma adequada estratégia de constituição da SGC requer compromissos 

formais dos parceiros. 
Confirmada 

P15 
Instituições de garantia com forte dependência de recursos públicos para 

aporte e custeio colocam em risco a sua sustentabilidade.  

Confirmada 

P16 
A busca pela simplificação dos processos e uso intensivo de tecnologia 

agrega valor à SGC. 
Confirmada 

P17 
O desenvolvimento de novos produtos e serviços de garantia diversifica a 

oferta e amplia as oportunidades de negócios. 

Sem evidência 

suficiente para 

inferir. 

P18 Gestão com indicadores de desempenho evidencia foco em resultados. Confirmada 

P19 
O perfil e nível de capacitação da equipe tem influência direta no 

desempenho da SGC. 
Confirmada 

P20 
Para serem sustentáveis as SGC devem ter uma estrutura e gestão 

profissionalizada. 
Confirmada 

 

 

Quadro 25: Confirmação das proposições teóricas 
(conclusão) 

Seq. Proposição teórica Resultado 
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P21 
Uma adequada e transparente gestão de risco fornece maior credibilidade à 

SGC 

Sem evidência 

suficiente para 

inferir. 

P22 
Uma estratégia comercial bem definida cumpre os objetivos e metas de 

ampliação de associados, emissão de garantias e geração de receita própria. 

Confirmada 

P23 
Uma política de gestão de pessoas (seleção, remuneração, avaliação) bem 

estruturada contribui para a motivação da equipe e geração de resultados. 

Sem evidência 

suficiente para 

inferir. 

P24 
Manter a proximidade com o cliente reduz a assimetria de informação e 

contribui para adequada orientação para uso do crédito. 

Confirmada 

Elaboração própria 
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CONCLUSÕES  

 

 

Os pequenos negócios são importantes agentes econômicos para os países, sejam eles 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. Entretanto, esses empreendimentos enfrentam uma 

série de barreiras para o desenvolvimento de suas atividades, sendo o acesso a recursos 

financeiros uma das dificuldades mais citadas tanto pela literatura acadêmica como em 

pesquisas de agências de desenvolvimento. As causas dessa dificuldade são basicamente a 

assimetria de informação entre um tomador de empréstimos e as instituições financeiras 

credoras, a ausência de garantias reais e as altas taxas de juros das operações de 

financiamento. 

As Sociedades Garantidoras de Crédito são mecanismos importantes de apoio aos 

pequenos negócios em diversos países e atuam para minimizar os efeitos da assimetria de 

informação, ofertar garantias complementares aos empresários de pequeno porte e mediar a 

negociação da redução da taxa de juros e obtenção de prazos mais favoráveis junto às 

instituições financeiras.  

No Brasil, este modelo existe desde 2003 e foi impulsionado pelo SEBRAE a partir 

de 2008. Entretanto se observa que as Sociedades Garantidoras de Crédito em operação no 

país enfrentam alguns obstáculos para desenvolver este modelo e atingir patamares de 

desempenho compatíveis com os investimentos realizados pelas instituições apoiadoras. 

Dessa forma, a questão de pesquisa que norteou este trabalho foi: Quais os fatores críticos de 

sucesso que uma Sociedade de Garantia de Crédito deve desenvolver ou alavancar para ter um 

desempenho superior?  

Os resultados desta pesquisa permitiram elencar um conjunto de fatores críticos de 

sucesso para o modelo brasileiro a partir de um estudo de caso múltiplo. 

O apoio político institucional é um fator de grande relevância e deve ser articulado e 

formalizado antes mesmo do projeto de constituição da SGC ser submetido à aprovação de 

instituições de fomento. Essas alianças devem ser estruturadas em diversas instâncias, tanto 

em âmbito federal, estadual como municipal, com instituições públicas e privadas, cuja 

finalidade é captar recursos para a composição do Fundo de Risco Local e para as atividades 

de custeio, principalmente nos dois primeiros anos de atividade. 
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 A regulamentação e supervisão bancária das Sociedades Garantidoras não é um fato 

no Brasil, mas nas entrevistas do estudo de caso, surgiu como um fator crítico para o 

desenvolvimento e expansão do modelo brasileiro, tal como ocorreu em outros países, 

conforme aponta a literatura. A previsão de haver uma regulamentação pelo Banco Central, 

tornando as SGC cooperativas de garantia possui aceitação pela maioria dos entrevistados, 

mas os impactos desta regulamentação são incertos, tanto do ponto de vista jurídico, como 

comercial e operacional. 

Uma regulamentação, independente da forma jurídica na qual a SGC estará 

amparada [associação, cooperativa, sociedade por cotas] não deve, contudo,  se restringir 

somente a criação de condições que permitam às SGC atuar sob a supervisão do Banco 

Central, mas sim deve considerar a complementariedade de atuação das SGC e dos Fundos de 

Garantia já em operação no Brasil, de forma a não criar um ambiente concorrencial 

predatório, mas sim garantir um atuação complementar que tenha como objetivo principal 

melhorar as condições de financiamento para os pequenos negócios no país e que se 

transforme, na prática, em um Sistema Nacional de Garantia de Crédito.  

 A composição de um Sistema Nacional de Garantia com a coexistência de diferentes 

tipos de instituições de garantia vai depender das características do sistema financeiro de cada 

país, bem como de um arcabouço jurídico e regulatório que defina muito bem o papel, 

responsabilidades, forma de operação e amplitude geográfica da atuação de cada um deles.  

As alianças comerciais e operacionais com as instituições financeiras é outro fator 

crítico evidenciado pelo estudo. A garantia não é um produto que se vende sozinho, sendo 

necessário estar vinculada a uma oferta de crédito. Quanto mais parceiros 

comerciais/operacionais tiver uma Sociedade Garantidora, mais próxima ela está de cumprir a 

sua principal missão.  

 No que se refere aos aspectos de gestão das Sociedades Garantidoras brasileiras, 

percebe-se um campo vasto para a evolução do modelo e das práticas utilizadas. Os principais 

fatores críticos de sucesso são elencados a seguir: 

a) Uma governança comprometida e que adote práticas reconhecidas pelo mercado; 

b) A utilização de ferramentas de planejamento estratégico, com desdobramentos em 

planos táticos de médio prazo e planos operacionais de curto prazo, suportados pelo 

monitoramento constante de indicadores de desempenho; 

c) Uma estrutura organizacional condizente com os objetivos e metas a serem atingidos; 
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d) A composição de uma equipe com perfil, formação e competências adequadas e que 

garanta o desempenho esperado; 

e) A utilização de práticas de gestão de pessoas que permitam a identificação, retenção, 

desenvolvimento e reconhecimento dos melhores talentos; 

f) O aprimoramento contínuo dos processos de negócios, visando atender às demandas 

das partes interessadas [clientes/associados, parceiros/fornecedores, apoiadores 

institucionais, comunidade empresarial]; 

g) O aperfeiçoamento das metodologias de análise de crédito, gestão de risco e 

recuperação de honras; 

h) O investimento constante na melhoria dos sistemas de informação para suporte aos 

processos de negócios, integração com parceiros/fornecedores e apoio ao processo 

decisório da gestão. 

Os resultados corroboram com alguns estudos anteriores, presentes na revisão de 

literatura para a elaboração do referencial teórico deste trabalho e ainda com os fatores 

críticos identificados em experiências internacionais, em particular nos modelos estudados de 

sistemas de garantia em Portugal, Espanha e Chile. 

O objetivo geral definido para este trabalho foi atingido uma vez que a pesquisa 

permitiu identificar e analisar quais os fatores críticos de sucesso e como eles influenciam o 

desempenho e a sustentabilidade das Sociedades de Garantia para pequenos negócios no 

Brasil.  

A contribuição desta obra, do ponto de vista teórico, amplia a produção científica e o 

debate acadêmico sobre empreendedorismo e os mecanismos de facilitação do acesso a 

crédito e serviços financeiros pelas micro e pequenas empresas, bem como as estratégias e 

modelos de gestão utilizados por instituições mutualistas de garantia de crédito. Do ponto de 

vista prático, oferece subsídios para a melhoria da gestão e implementação de políticas de 

apoio que elevem o desempenho organizacional das Sociedades Garantidoras de Crédito no 

Brasil. 

É importante ainda destacar que, embora se tenham tomado uma série de cuidados, 

algumas limitações ainda podem ser atribuídas à pesquisa. A escolha do método, por si só, 

traz consigo algumas limitações. Um estudo de caso, mesmo contendo várias unidades de 

análise, é um método de pesquisa criticado por muitos autores que o consideram uma forma 

menos desejável de investigação do que os experimentos ou levantamentos. De acordo com 



- 171 - 

Yin (2010), os críticos atribuem isso à falta de rigor da pesquisa de estudo de caso e à pouca 

base para uma generalização científica.  

Outros fatores também podem impactar os resultados da pesquisa e, portanto, se 

caracterizam como elementos limitadores. Entre eles se destacam: (i) as unidades de análise 

restritas a quatro Sociedades de Garantia de Crédito; (ii) dirigentes e corpo técnico com pouco 

tempo na função podem limitar a qualidade das opiniões sobre as variáveis do fenômeno 

investigado; (iii) os documentos analisados podem conter dados imprecisos, incompletos e 

difusos, impactando os resultados; (v) o vínculo institucional do pesquisador pode ocasionar 

vieses nas respostas das fontes consultadas.  

Recomenda-se para estudos futuros a ampliação das referências internacionais, 

incluindo outros países onde existam Sistemas de Garantia já consolidados e a replicação do 

modelo investigativo em outras unidades de análise, de forma a confirmar os achados deste 

estudo e dar mais robustez às proposições teóricas. Adicionalmente, podem-se levantar 

algumas hipóteses para serem confirmadas ou refutadas por meio de análises estatísticas. Por 

fim, uma outra oportunidade interessante é desenvolver um modelo de maturidade para 

instituições mutualistas de garantia de crédito, de forma a proporcionar um caminho evolutivo 

para a gestão dessas instituições.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO 

 

A1 Visão Geral do Estudo de Caso 

 

Este estudo de caso é parte integrante da metodologia de pesquisa adota para a 

dissertação de mestrado intitulada “ Sociedades de Garantia de Crédito: fatores críticos de 

sucesso para o desempenho organizacional e a sustentabilidade do modelo no Brasil”, 

conduzida pelo mestrando Weniston Ricardo de Andrade Abreu, vinculado ao Curso de 

Mestrado em Sistemas de Gestão do Laboratório de Tecnologia , Gestão de Negócios e Meio 

Ambiente (LATEC) do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal 

Fluminense e bolsista do Programa de Educação Continuada Pos-Gradução Strictu Sensu da 

Universidade Corporativa SEBRAE.  

O modelo mutualista de garantia de crédito tem por objetivo minimizar os efeitos da 

assimetria de informação e permitir uma maior aproximação dos pequenos negócios ao 

Sistema Financeiro Nacional, garantindo o acesso a crédito em condições mais favoráveis, 

com benefícios indiretos no fortalecimento das economias locais. O modelo das Sociedades 

de Garantia de Crédito – SGC implantado no Brasil se espelha no modelo das Sociedades de 

Garantia Recíprocas, ou Mutualistas, existentes em alguns países da Europa, em especial no 

modelo da Espanha e de Portugal. Ele se diferencia dos fundos de aval em função da 

proximidade e do conhecimento da SGC sobre o negócio do tomador do empréstimo, além de 

que há uma fiscalização indireta dos associados quanto ao compromisso de pagamento, 

reduzindo os índices de inadimplência, também chamado na literatura de risco moral. 

A primeira instituição deste tipo criada no Brasil foi no ano de 2003 e por iniciativa 

do SEBRAE, a partir do ano de 2008, foi estimulada a criação de outras instituições do 

gênero. Após mais de dez anos da primeira experiência e apesar dos avanços recentes em 

termos quantitativos, percebe-se estágios de desenvolvimentos muito distintos entre essas 

instituições, comprometendo a expectativa inicial das entidades apoiadoras em relação ao 

desempenho geral do modelo brasileiro. 

A pesquisa objeto deste estudo de caso tem o objetivo principal de identificar e 

analisar como os fatores do ambiente externo, ou seja, o contexto em que essas instituições 

operam, e do ambiente interno, entendido como o modelo e as práticas de gestão, influenciam 

o desempenho e a sustentabilidade das Sociedades de Garantia de Crédito no Brasil. 
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A metodologia de pesquisa consiste em um estudo de caso múltiplo de caráter 

exploratório e qualitativo, sendo selecionadas como unidades de análise 04 (quatro) 

Sociedades Garantidoras de Crédito, em diferentes estágios do seu ciclo evolutivo, e que 

possuem uma boa representatividade em termos de número de empresas atendidas entre todas 

as instituições deste gênero constituídas no Brasil. O critério de seleção dessas unidades de 

análise levou em consideração duas variáveis: o tempo de existência e o desempenho. Desta 

forma, selecionou-se os extremos de cada variável, ou seja, a instituição mais antiga em 

operação e a mais nova, bem como uma instituição de melhor desempenho e outra de pior 

desempenho. 

Este protocolo de estudo de caso tem o propósito de guiar a fase de campo da 

pesquisa e contém os procedimentos, instrumentos e a descrição das técnicas a serem 

utilizadas.  

 

A2 Procedimentos de campo 

 

Os procedimentos de campo descritos neste documento contemplam as orientações 

relativas à fase 02 – visita de campo. 

 

A2.1 Fase 02 – Visitas de campo  

 

A2.1.1 Contato preliminar 

Antes das visitas em campo deve ser feito um contato preliminar com os 

representantes das Sociedades Garantidoras de Crédito, onde serão apresentados os objetivos 

da visita, a dinâmica de realização e um calendário propositivo. Este contato deve ser 

preferencialmente realizado por e-mail, de forma que fique registrado a confirmação. Um 

modelo da mensagem é apresentado na seção A5 deste documento. 

Havendo a indisponibilidade dos entrevistados, o plano de contingência a ser adotado 

é remarcar a entrevista para outro momento, desde que não prejudique o cronograma geral da 

pesquisa, ou então enviar as questões do roteiro por meio eletrônico para que sejam 

respondidas posteriormente, devendo este último procedimento ser adotado em caso extremo. 

A prioridade será sempre a entrevista pessoal.  
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Na confirmação da visita o entrevistador deverá solicitar ao contato da SGC que seja 

providenciada uma relação de documentos. A critério da SGC os documentos poderão ser 

enviados previamente ao pesquisador através de correio eletrônico. Estes documentos 

comporão as evidências documentais e serão também objetos de análise comparativa em 

relação aos dados colhidos na etapa de entrevistas. 

Relação de documentos necessários para a análise: 

a) Plano de Negócios e/ou Planejamento Estratégico vigentes 

b) Ata de fundação 

c) Estatuto e regimento/regulamento vigente 

d) Manual de concessão de garantias 

e) Ata das últimas três assembleias gerais e reuniões do Conselho de Administração 

f) Parecer do conselho fiscal referente aos 03 últimos exercícios. 

g) Resoluções normativas do Conselho de Administração 

h) Outras normas, atas, registros e procedimentos vigentes. 

 

A2.1.2 Durante as visitas de campo 

Na visita à SGC serão utilizadas técnicas de entrevista semiestruturada, observação e 

levantamento documental. As entrevistas deverão ser realizadas em local que garanta a 

privacidade, de forma a não haver interferências externa e presença de pessoas que possam 

inibir as respostas dos entrevistados. Para o registro dos dados coletados serão utilizados 

computador pessoal, tablet e gravador digital. Eventualmente poderão ser feitos também 

registros em notas impressas. 

O tempo de duração de cada entrevista deve ser de no mínimo 01h e não deve 

ultrapassar 02h, exceto se houver concordância entre o pesquisador e o entrevistado, em 

função do andamento da entrevista. Este tempo inclui a apresentação do estudo, a obtenção do 

termo de consentimento e a realização da entrevista conforme o roteiro apresentado no item 

A5 deste protocolo.  Preferencialmente deve ser estabelecida uma ordem para as entrevistas, 

começando pelos cargos hierárquicos mais altos. Entretanto esta ordem poderá ser ajustada de 

forma a respeitar a disponibilidade dos entrevistados nos dias programados.  

A abordagem nas entrevistas consistirá das seguintes etapas:  

a) Quebra-gelo: momento inicial da entrevista em que o pesquisador deve buscar a 

confiança do entrevistado e quebrar eventuais tensões da atividade por meio de 

um bate papo informal;  
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b) Apresentação do estudo: momento em que o pesquisador faz a apresentação do 

estudo, seus objetivos e como será a dinâmica da entrevista, conforme script pré-

definido;  

c) Obtenção do termo de consentimento: o entrevistador deve obter assinatura no 

termo de consentimento, documento no qual o entrevistado formaliza o seu aceite 

em participar da pesquisa; 

d) Aplicação do roteiro: momento da entrevista onde o pesquisador seguirá as 

questões do roteiro, buscando colher a opinião do entrevistado e as evidências 

necessárias a cada tema abordado.  

e) Fechamento: momento de encerramento da entrevista e esclarecimento de 

possíveis dúvidas do entrevistado. 

 

Se o pesquisador perceber alguma resistência ou fuga do entrevistado sobre 

determinada questão do roteiro, deve-se buscar reformular a pergunta e/ou inseri-la 

novamente em outro momento da entrevista. Se ainda assim o comportamento do entrevistado 

persistir, não externando explicitamente o desejo de não responder à questão, o fato deve 

constar no relatório da entrevista e caberá ao pesquisador na fase da análise inferir se tal 

comportamento pode evidenciar algum achado para a pesquisa.  

 

A2.1.3 Após as visitas de campo 

Imediatamente após a realização das entrevistas, no mesmo dia em que ocorreram, o 

pesquisador deve fazer a revisão de suas anotações de campo, destacando fatos, 

comportamentos, observações e eventos ocorridos durante a entrevista e que não puderam ser 

registrados. Deve-se também acrescentar outros dados ou informações pertinentes. 

Cada entrevista vai gerar um relatório próprio que conterá as anotações de campo, a 

transcrição da gravação, se houver, o destaque para possíveis evidências que serão utilizadas 

no relatório do estudo de caso da SGC em questão, e as contribuições mais significativas da 

entrevista.  

 

A2.1.4 Fontes prevista para as entrevistas de campo 

Estão previstas a realização de entrevistas com um total de dezoito fontes primárias de 

pesquisa, de acordo com o quadro a seguir: 
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Unidade 

de 

análise  

Fonte primária para entrevista Número de 

pessoas 
Técnica de 

coleta de dados 
Instrumento de 

coleta de dados 

SGC 01 

Conselho de Administração 

Diretoria Executiva 

Corpo Técnico/Operacional 

2 

1 

1 

Entrevista 

semiestruturada 

e observação 

Roteiro de 

Entrevista 

SGC 02 

Conselho de Administração 

Diretoria Executiva 

Corpo Técnico/Operacional 

2 

1 

1 

Entrevista 

semiestruturada 

e observação 

Roteiro de 

Entrevista 

SGC 03 

Conselho de Administração 

Diretoria Executiva 

Corpo Técnico/Operacional 

2 

1 

3 

Entrevista 

semiestruturada 

e observação 

Roteiro de 

Entrevista 

SGC 04 

Conselho de Administração 

Diretoria Executiva 

Corpo Técnico/Operacional 

2 

1 

1 

Entrevista 

semiestruturada 

e observação 

Roteiro de 

Entrevista 

 

 

A2.3 Calendário  

 Atividade Data 
Contatos prévios para agendamento Janeiro/2015 
Visita de Campo SGC01 / Teste piloto 29 e 30/01/2015 
Ajustes metodológicos Fevereiro/2015 
Visita de Campo SGC02 02 a 04/03/2015 
Visita de Campo SGC03 13 a 15/04/2015 
Visita de Campo SGC04 16 e 17/04/2015 
Tratamento e análise dos dados / produção dos relatórios parciais – 

fase 02 
Julho a Setembro/2015 

Relatório final dos estudos de caso Novembro e 

Dezembro/2015 

 

 

A3 Questões do Estudo de Caso  

 

As questões do estudo de caso nortearão o pesquisador sobre o que necessita ser 

coletado na fase de campo. Elas formam o guia de investigação e servem como base para as 

perguntas dos instrumentos de coleta de dados. 
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A3.1 Questões do estudo de caso para a fase 02 – visitas às SGC. 

Fator do modelo 

investigativo 

Questões a investigar 

FAE01: Político 

Institucional 

O nível de apoio institucional, financeiro e operacional da SGC pelos parceiros; 

quais são as alianças estratégicas existentes e as que mais contribuem para os 

resultados da SGC; as fontes de recursos do Fundo de Risco e a existência de 

mecanismos de contra garantia; o nível de comprometimento dos parceiros 

apoiadores.  

FAE02: Legais 
Identificar a existência de leis, normas, regulamentações às quais as SGC 

estejam sujeitas e as vantagens/desvantagens do regramento atual ou futuro. 

FAE03: Sócio 

Culturais 

Quais características sócio culturais do empresariado local, a existência de 

cultura associativista na região, se as empresas estão organizadas em redes de 

cooperação e arranjos produtivos locais.  

FAE04: Econômicos 

Identificar as características econômicas da região e sua influência para os 

resultados da SGC; Verificar a influência do cenário macroeconômico na 

atividade da SGC.  

FAE05: Tecnológicos 

Qual o nível de exigência tecnológica do mercado de atuação da SGC e dos 

parceiros operacionais; qual o grau de competitividade tecnológica da SGC em 

relação aos seus concorrentes.  

FAE06: 

Mercadológicos 

Identificar e avaliar as parcerias comercias da SGC, as instituições que 

representam algum tipo de concorrência; avaliar a percepção de clientes e dos 

stakeholders em relação a proposta e entrega de valor da SGC.  

FAI01: Governança 

A dinâmica de funcionamento e composição dos órgãos diretivos; o nível de 

comprometimento e participação dos representantes; se existe programa de 

preparação de sucessores e como funciona.  

FAI02: Estratégias e 

Planos 

Identificar como são concebidos e implementados os planos na SGC e em que 

níveis (estratégico, tático, operacional); o que é levado em consideração na 

elaboração das estratégias; como os planos são monitores e se há indicadores de 

desempenho.  

FAI03: Políticas, 

Normas e 

Procedimentos 

Identificar os normativos internos, a forma como são disseminados entre as 

instâncias da SGC, a forma e periodicidade com que são atualizados. 

FAI04: Estrutura 

Organizacional 

Qual é a estrutura física (ambiente, equipamentos, quadro de pessoal), o 

organograma e a organização do trabalho;  

FAI05: Processos 

Identificar e descrever como são os processos comerciais, operacionais e 

administrativo financeiros; verificar como é feita a gestão do risco da carteira; a 

forma e periodicidade com que os processos são aperfeiçoados; como é feita a 

precificação dos serviços, quais as origens e aplicações de recursos. 

FAI06: Pessoas 

Verificar como é feita a gestão de pessoas (recrutamento e seleção, treinamento, 

remuneração, avaliação de desempenho, premiação, saúde e segurança no 

trabalho) 

FAI07: Tecnologia 
Identificar e avaliar o nível de utilização de tecnologia nos processos de 

negócio; qual o nível de integração dos processos por meio da tecnologia; a 

política de segurança e sigilo da informação; qual a contribuição da tecnologia 
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utilizada para o processo decisório e a gestão da SGC; como os sistemas de 

informação são aprimorados e é garantida a infraestrutura necessária à 

expansão dos negócios.  

 

Serão utilizadas as seguintes fontes e evidências: entrevistas pessoais, documentos da 

SGC, convênios existentes, observações de campo.  

A partir das proposições teórica, do modelo investigativo e das questões do estudo de 

caso foi elaborado o roteiro de entrevista que consta no item A5.4 deste documento.  

 

 

A4 Guia para o Relatório do Estudo de Caso.  

 

O Guia para o relatório de estudo visa padronizar a apresentação do texto após a fase 

de análise dos dados. Em se tratando de um estudo de caso múltiplo, esta padronização é 

importante para que o pesquisador tenha condição de realizar uma análise cruzada intercasos. 

Os relatórios dos estudos de caso terão a seguinte estrutura de apresentação: 

a) Histórico e estágio atual 

b) Indicadores operacionais 

c) A influência dos fatores externos – contexto operacional 

d) A influência dos fatores internos – modelo e práticas de gestão 

e) Contribuições do caso para a pesquisa 
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A5 Instrumentos de pesquisa.  

 

A5.1 Mensagem de contato inicial para agendamento das visitas de campo 

 

 

  

Prezados Gestores de Sociedades Garantidoras de Crédito, 

Primeiramente quero desejar a todos um Feliz 2015, com saúde, amor, paz e prosperidade. 

 

Bom, como acredito ser do conhecimento de vocês, estou cursando um Mestrado em Sistemas de Gestão 

na Universidade Federal Fluminense. Iniciei no primeiro semestre de 2014 e neste ano de 2015 tem início 

as atividades de pesquisa de campo para a dissertação. 

 

O tema geral da pesquisa é sobre garantia de crédito para pequenos negócios, em particular pretendo 

investigar quais são os fatores condicionantes para a melhoria do desempenho e expansão do modelo 

mutualista de garantia de crédito para pequenos negócios no Brasil.  

 

Em termos metodológicos a minha pesquisa tem caráter qualitativo exploratório, por meio de estudo de 

caso múltiplo, com uso de técnicas de análise documental, observação e entrevistas semiestruturadas. 

 

No estudo de caso múltiplo escolhi 04 SGCs como unidades de análise, a saber: 

 

SGC01: por possuir um desempenho aquém do previsto em seu plano de negócios. 

SGC02: por ser a pioneira. 

SGC03: por apresentar o melhor desempenho entre as que estão em operação. 

SGC04: por ser a mais nova em operação. 

 

Para cada visita às SGC acima, têm-se os seguintes objetivos: 

 

a) Identificar o modelo e as práticas de gestão adotadas; 

b) Entrevistar até dois membros do Conselho de Administração (incluindo o Presidente) 

c) Entrevistar um membro do corpo diretivo (preferencialmente o Diretor Executivo) 

d) Entrevistar um membro do corpo técnico (preferencialmente um agente de crédito/negócio) 

 

Eu estimo 02 dias para cumprir todas as atividades, com cada entrevista tendo a duração de até 2h. 

 

Desta forma, o objetivo deste contato é para agendar com vocês as datas para as visitas de campo nas 

SGC, considerando os objetivos expostos acima: 

 

Aguardo um retorno de vocês e ao longo da semana ligarei para maiores esclarecimentos.  

 

Um grande abraço, 

 

Weniston Ricardo de Andrade Abreu 
Analista Técnico -  SEBRAE Nacional 

Mestrando em Sistemas de Gestão - UFF 
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A5.2 Script para apresentação do estudo de caso – fase 02 – entrevistas de campo 

 

 

 

 

 

 

  

Script de Apresentação do Estudo de Caso – Fase Entrevistas de Campo 

(verso no termo de consentimento) 

 

Este estudo de caso é parte integrante da metodologia de pesquisa adota para a dissertação de 

mestrado intitulada “Sociedades Garantidoras de Crédito para Pequenos Negócios: Fatores Críticos de 

Sucesso para Desempenho e a Sustentabilidade do Modelo no Brasil.”, conduzida pelo mestrando 

Weniston Ricardo de Andrade Abreu, vinculado ao Curso de Mestrado em Sistemas de Gestão do 

Laboratório de Tecnologia , Gestão de Negócios e Meio Ambiente (LATEC) do Departamento de 

Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense e bolsista do Programa de Educação 

Continuada Pós-Gradução Strictu Sensu da Universidade Corporativa SEBRAE. 

A pesquisa tem como objetivo principal identificar e analisar quais os fatores críticos de 

sucesso e como eles influenciam o desempenho e a sustentabilidade do modelo mutualista de garantia 

de crédito para pequenos negócios no Brasil, baseado nas Sociedades de Garantia de Crédito. 

A metodologia de pesquisa consistirá em um estudo de caso múltiplo de caráter exploratório e 

qualitativo, sendo selecionadas como unidades de análise 04 (quatro) Sociedades Garantidoras de Crédito, 

em diferentes estágios do seu ciclo evolutivo, e que possuem uma boa representatividade do universo de 

instituições deste gênero constituídas no Brasil.  

Neste sentido o estudo de caso investigará um conjunto de questões e premissas teóricas relativas 

ao contexto de atuação das SGCs, tanto do ponto de vista de seu ambiente externo, como também de seu 

ambiente interno, em conformidade com o modelo o investigativo definido para a pesquisa. 

Será garantida a confidencialidade das informações e o anonimato dos entrevistados nos relatórios 

a serem elaborados como produto dos estudos de caso e da pesquisa em geral. 

 

Agradecemos antecipadamente a sua disponibilidade e colaboração. 

 

Equipe de Pesquisa 

 

Dr. Luiz Perez Zotes   Weniston Ricardo de Andrade Abreu 

Professor Orientador   Mestrando em Sistemas de Gestão - UFF 

LATEC - UFF    Bolsista do SEBRAE Nacional 
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A5.3 Termo de consentimento – fase 02 – entrevistas de campo. 

 

 

 

 

  

Termo de Consentimento – Fase Entrevista de Campo 

 

 
Sociedades Garantidoras de Crédito para Pequenos Negócios: Fatores Críticos de Sucesso para 

Desempenho Organizacional e a Sustentabilidade do Modelo no Brasil. 
 

Este formulário de consentimento visa garantir que você entenda os propósitos do estudo, esteja ciente de 

seus direitos como participante e confirme que está disposto a participar. 

 

Marque na coluna ao lado a resposta adequada. Sim Não 

1. Li o folheto no verso que descreve o estudo.   

2. Recebi informações suficientes sobre o estudo para decidir participar   

3. Entendo que estou livre para me recusar a participar quando quiser   

4. Entendo que posso me retirar do estudo a qualquer momento, sem ter que 

apresentar uma razão 

  

5. Sei que posso pedir mais informações sobre o estudo à equipe de pesquisa.   

6. Entendo que todas as informações que surgirem do estudo serão tratadas 

como confidenciais. 

  

7. Sei que não será possível identificar qualquer respondente no relatório do 

estudo, incluindo a mim. 

  

8. Concordo em participar do estudo.   

 

 

Confirmo que as citações da entrevista podem ser usadas no relatório final da pesquisa e em outras 

publicações. Entendo que serão usadas de forma anônima e que nenhum respondente individual será 

identificado nesse relatório. 

 

 

Assinatura:  

 

Data:  

Nome em letra de forma:  
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A5.4 Roteiro de entrevista semiestruturada – fase de campo 

 

 

 

  

Instrumento de Coleta de Dados – Roteiro de Entrevista Semiestrutura 

Fase 02 – Visita de Campo 

Questões sobre os fatores externos – contexto de atuação 

FAE01 

QAE01 - Quais são as instituições apoiadoras da SGC e como é o tipo de apoio? 

QAE02 – Quais são e com quem são firmadas as alianças estratégicas? 

QAE03 – Existe mecanismo de contra garantia e como está estruturado? 

FAE02 

QAE04 – Existe regulamentação que garanta segurança jurídica às operações 

entre os agentes? 

QAE05 – Quais as vantagens e desvantagens da existência de uma 

regulamentação? 

FAE03 

QAE06 – Qual o nível de cooperação do empresariado local? 

QAE07 – Existem uma cultura associativista forte?  

QAE08 – Existem redes de cooperação estabelecidas e/ou arranjos produtivos 

locais? 

FAE04 

QAE09 – Qual a influência do cenário macroeconômico para a atuação da SGC? 

QAE10 – Como as características econômicas da região impactam a atuação da 

SGC e como isso é explorado? 

FAE05 

QAE11 – O nível de utilização de tecnologia da informação e automação de 

processos é compatível com as exigências do mercado e dos parceiros 

estratégicos? 

QAE12 – Quais ameaças o nível de automação de potenciais concorrentes 

representam? 

FAE06 

QAE13 – Qual é a percepção de proposta de valor dos stakeholders? 

QAE14 – Quais organizações representam concorrência para a SGC? 

QAE15 – Existe parceria comercial com outras organizações que contribua para o 

aumento do número de clientes/associados e a geração de negócios? 

FAE = Fator do ambiente externo 
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Instrumento de Coleta de Dados – Roteiro de Entrevista Semiestrutura 

Fase 02 – Visita de Campo 
Questões sobre os fatores internos – modelo e práticas de gestão 

FAI01 

QAI01 – Como estão constituídos os órgãos diretivos e qual o nível de 

comprometimento das instituições membros e de seus representantes? 

QAI02 – Como é a dinâmica de funcionamento do Conselho de Administração? 

QAI03 – Existe programa de preparação e formação de sucessores? 

FAI02 

QAI04 – Quais os níveis de planejamento (estratégico, tático, operacional) 

existem na SGC? Como são feitos? 

QAI05 – Quais variáveis são levadas em consideração na elaboração das 

estratégias? 

QAI06 – Como são implementados e monitorados os planos? São utilizados 

indicadores? Quais? 

FAI03 

QAI07 – Quais documentos normativos existem na SGC? 

QAI08 – Como as normas e procedimentos são disseminadas entre os 

colaboradores e parceiros de negócio? 

QAI09 – Como e com que periodicidade os normativos e procedimentos são 

atualizados? 

FAI04 

QAI10 – Como é a estrutura da SGC em termos de áreas funcionais, ambiente 

físico e organização do trabalho entre os colaboradores? 

QAI11 – Existe um organograma definido e é condizente com os objetivos e 

metas da SGC? 

FAI05 

QAI12 – Como estão estruturados os processos comerciais e de relacionamento 

com clientes? 

QAI13 – Como estão estruturados os processos operacionais relativos à atividade 

fim (análise de crédito, consultoria financeira, concessão de garantia, 

monitoramento, honra de garantia, recuperação de honra)? 

QAI14 – Como estão estruturados os processos administrativos-financeiros 

(faturamento, cobrança, controle interno, contabilidade, auditoria interna)? 

QAI15 – Como os processos são aperfeiçoados? 

QAI16 – Como é feita a gestão de risco da carteira? 

QAI17 – Como é feita a precificação dos serviços? 

QAI18 – Quais são as origens e aplicações de recursos da SGC? 

FAI06 

QAI19 – Como são definidas as competências necessárias aos cargos e como é 

feito o recrutamento e seleção dos profissionais? 

QAI20 – Existe programas de treinamento e desenvolvimento? Como são 

gerenciados? 

QAI21 – Como é feito o processo de avaliação dos colaboradores e da gestão? 

QAI22 – A estrutura de remuneração é condizente com o mercado local e com a 

estrutura de custos da SGC? 

QAI23 – Como são tratadas as questões de saúde e segurança no trabalho? 

FAI07 

QAI24 – Qual o nível de uso de tecnologia e automação dos processos de 

negócio? 

QAI25 – Como os sistemas de informação integram os processos de negócio? 

QAI26 – De que forma a tecnologia apoia a gestão no monitoramento de 

indicadores de desempenho, controle e tomada de decisão? 

QAI27 – Como são aprimorados os sistemas de informação e assegurada a 

infraestrutura necessária à expansão dos negócios? 

FAI = Fatores do ambiente interno 


