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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso busca entender quais são os desafios enfrentados pelas
micro e pequenas empresas na concessão de crédito e no que diz respeito as suas relações
financeiras. Estas implicações permitem a análise do seu gerenciamento e de sua
sobrevivência ao longo dos anos. A lnetodologia utilizada fundan1enta-se na pesquisa
bibliográfica, o qual possibilitou ter uma visão histórica e teórica sobre o assunto ..
conceituando e traçando o perfil das micro e pequenas enlpresas no cenário brasileiro
atualmente, além de mostrar as principais fel14an1entas de crédito utilizadas. Foi realizada
também uma pesquisa de campo através da aplicação de un1 questionário estruturado para
micro e pequenos empresários do setor de restaurantes de frutos do mar na cidade de Volta
Redonda. Como resultado desta pesquisa, pôde-se entender que as principais dificuldades
encontradas por estes microempresários fOralTIàs elevadas taxas de juros para empréstimos e a
falta de capital de giro.

Palavras-Chave: Concessão de Crédito; Micro e Pequenas Elnpresas; Restaurantes de
Frutos do Mar. .



ABSTRACT

This research seeks to understand the challenges faced by micro and small enterprises in the
granting of credit and regarding their financiaI relationships. These implications allo~'
anaIysis of their nlanagenlent and their survivaI over the years. The methodology is based on
bibliographic research, which allowed a historical and theoretical view about it,
conceptualizing and mapping the profile of micro and small enterprises in the Brazilian
scenario today., in addition to show'ing the 111aintools of credit used. 1t was also performed a
field research through the application of a structured questionnaire to micro and small
enterprises sector of the seafood restaurants in the city of olta Redonda. As a result of this
research, it was understood that the ll1ain difficulties encountered by these micro-
entrepreneurs were interest rates for loans and high lack o - r ing capital.

Keywords: Credit Granting; Micro and SIna11Enterprise: eafood Restaurants.
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1. INTRODUÇAO

--1.1. DESCRIÇAO DO PROBLEMA

Essenciais para a economia brasileira, as micro e pequena n1presas (MPEs) têm sido

cada vez nlais alvo de políticas para facilitar sua sobre\,i ência.

Segundo o SEBRAE (2004) micro empresas são defi i a com : Empresas que empregam

até nove pessoas no caso do comércio e serviços, ou até 19, no caso dos setores industriais 011

de construção. Já as pequenas são definidas como as que empregam de 10 a 49 pessoas, no

caso de conlércio e serviços, e 20 a 99 pessoas, no caso de indústria e empresas de construção.

São consideradas de extrema importância para o país, pois de acordo com Observatório. da

Empresa do SEB~~E/SP (2008) representam 99,2% das empresas brasileiras. Enlpregam

cerca de 600/0 das pessoas economicamente ativas do País, no entanto respondem por apenas

200/0 do PIB brasileiro.

De acordo com Camargo, et a!.(2010), as MPEs se apresentam em grandes números no

país por serem alternativas viáveis de negócios e pela adoção de algumas medidas que

facilitam seu surgimento e em alguns casos a sua sobrevivência, tais como:

1- Relativa facilidade de constituição e entrada no mercado

2- Não se exigem grandes olumes de capital inicial;

3- Flexibilidade de gestão;

4- Baixas exigências legais e comere aI ..

anônima, dentre outras.

ando comparadas a uma sociedade

Por outro lado, ainda de acordo com Cama e ~

desvantagens que quando não são bem administrada a

I. ~~i tem algumas

hamento de muitas

empresas:

1- Gestão amadora, baseada apenas em experiências anterio .
/

2- Montante de recursos inicial insuficiente para a abert ra a empresa;

3- Falta de visão de negócios;
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4- Acesso ao crédito, tanto de curto, quanto de longo prazo, dificultado por e ig

e condições inibidoras;

.
1

,
E neste cenário e principalmente COlTIbase neste últinlo itenl que se desenvolve este

traba1l1o"dimensionando a importância do acesso ao crédito para as enlpresas e as principais

dificuldades encontradas para a obtenção do meSlTIO.

Segundo Zouain, et a!. (2011) o crédito pode ser definido pela cessão tenlporária de

recursos a terceiros, mediante remuneração (juros) cobrada ao devedor pelo seu uso" que pode

ser concedido por vários tipos de empresas e para lUTIavariada ganla de finalidades.

No entanto, não se pode falar em concessão de crédito, SelTImencionar o risco

envolvido nas operações. De acordo com Monteiro (2010) .. o risco nas operações de crédito

existe porque o fluxo de caixa prometido pode ou não ser pago em ua totalidade pelo

tomador, logo, cabem às instituiçõe credora

prêmios pelo risco.

timar .rI p rda perada e e. 'igir

Em vista disso, estão relacionadas abaixo algumas das principais instituições

financeiras que fornecem crédito as empresas:

• Bancos Governamentais

• Bancos Privados

• Faclorins

• Cooperativas de Crédito

• Financeiras

• ONG's de Créditos

• Sociedades de Créditos ao micro e pequeno empreendedor

Sendo assim quando as MPE's se vêm diante de uma necessidade de apoio ao crédito,

podem recorrer a algumas dessas instituições financeiras a fim de viabilizar e dar continuidade

ao seu negócio, porém, para que isso ocorra elas precisam passar pela ·ncipal etapa: a

análise de crédito. Para isso, segundo Lemes Junior, el.al. (2002) muitas e tas instituições

financeiras se usam de alguns mecanismos pertinentes para realizar esta análise e

compreender melhor a dinâmica da empresa, seja através de visitas pessoais ou através da

análise de denlonstrativos contábeis, alterações contratuais, estatutos aspectos administrativos

14



e mercadológicos e até mesmo através de informações obtidas junto a terceiros.

Todavia, nem todas as empresas apresentam estas condições favoráveis, o que a

tornando unla grande dificuldade, já que dificilnlente uma empresa credora se predi p-

ceder créditos para unla empresa devedora e senl condições de arcar com cumprimentos

caráter financeiros ou até mesmo legais.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GERAL

V" Identificar as dificuldades encontradas por nlicro e pequenas empresas do segmento de

restaurantes de frutos do mar na obtenção de créditos e de financiamentos voltados ao
, .

negOCIO.

,
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

V" Mostrar a atual situação brasileira no que se refere aos índices de distribuição das

MPEs por setores;

V" Levantar dados secundários que possam embasar e mostrar as dificuldades encontradas

pelas MPEs ao adquirirem algum financiamento para seu negócio;

V" Desenvolver uma pesquisa na cidade de Volta Redonda sobre como os setores de

restaurantes lidam com -a concessão de crédito e quais são as principais dificulda e

encontradas;

./ Compilar os dados a partir da pesquisa de campo sobre como estas

comportam neste setor especificamente.

.,ana e
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1.3. RESULTADOS QUE SE ESPERA ALCANÇAR

Com a execução deste trabalho.. espera-se poder identificar as relações finan ir

existentes entre MPEs e instituições credoras'l ben1 como formas de concessão de crédito

subsídios financeiros, para estas en1presas.

Este trabalho será embasado por uma pesquisa empírica junto à micro e pequenas

elnpresas do setor de restaurantes, procurando, tan1bém contribuir com publicações já

existentes e direcionadas na área de finanças desse segmento empresariaL bem COlno os

desafios enfrentados pelas micro e pequenas empresas, com o foco no setor de restaurantes de

frutos do mar.

No que tange este setor, espera-se poder fazer um levantamento direcionado e concreto

acerca de informações relevantes para este traba ho de conclu ão de curso.

1.4. METODOLOGIA

O desenvolvimento do trabalho se deu com a realização de uma pe qui a bi liográfíca

feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, publicadas por n1eios

físicos e eletrônicos, como livros e artigos científicos. Também foi realizada U1l1apesquisa de

campo, junto aos restaurantes do segmento de frutos do mar da cidade de Volta Redonda, a

fim de respaldar a pesquisa.

Segundo Moresi (2003) a pesquisa bibliográfica é o processo de levantamento e

análise do que já foi publicado sobre o tema de pesquisa escolhido, permitindo efetuar um

mapeamento do que já foi escrito e de quem escreveu algo sobre o tema, ou seja, refere-se à

fundamentação teórica que visa dar sustentação ao desenvolvimento da pesquisa.

Abaixo, alguns dos benefícios que se tem, ao adotar a pesquisa bibliográfica como

metodologia de pesquisa:

• Atualizar-se sobre o ema escolhido;

• Encontrar respostas aos problemas formulados;

• Levantar contradições sobre o tema;

. I. ,

Atrelado a isso, o outro método de pesquisa escolhido, a pesquisa de campo'l talnbém

se revela de suma importância no desen 01 imento do trabalho.
16



Ainda de acordo com Moresi (2003) o conceito de pesquisa de campo designa o o

estudo que é feito de lnaneira direta, ou seja, junto às próprias fontes informativas, sen1 o u o

de dados secundários extraídos de publicações. Ela tenl por objetivo a coleta de elementos não

disponíveis, que ordenados sisten1aticanlente. possibilitam o conhecin1ento de un1a

determinada situação ou hipótese.

Ressalta-se talnbém que a presente pesqui a irá e utilizar de unl estudo exploratório

que visa clarificar conceitos e. ajudar no delin all1 nt do projeto final da pesquisa. Con10

método de coleta de dados. adotou-se o que . ná . . n qual se buscou identificar a

percepção dos respondentes sobre seu negó i

empresa com as instituições financeiras n n n

tipo de crédito para seu empreendim nt .

nte. sobre a relação de sua

ra I cessários tomar algum

.
1

I

abertas e fechadas, com escala atit dOna· I 1 I . .
fI . ntr outros

aspectos, como forlua de coletar a infomlaçõe nece
,. ,
rIa a

.
II . la rá i a e de

baixo custo, com facilidade de preenchimento. buscando minimizar os ri o de yi nos

resultados. O questionário foi adaptado de Vieira (2012), uma vez que seu trabalho de

pesquisa é coincidente com os objetivos desse trabalho e seu instrumento de coleta de dados

atende as necessidades vislumbradas da presente pesquisa. Além de uma entrevista informal

no momento da aplicação dos questionários, para obter informações pertinentes ao estudo.

-1.5. INFORMAÇOES SOBRE AS EMPRESAS PESQUISADAS

" ,

Para dar continuidade ao trabalho, fez-se necessário então definir quais serão os

estabelecimentos escolhidos para realizar a pesquisa de campo.

Devido ao grande número de micro e pequenas empresas existentes, delimitou-se a

pesquisa em empresas que tem como ramo de atividade aquele relacionado com restaurantes

de frutos do mar, é preciso salientar, no entanto, que foi escolhido este setor de ido a sua

grande importância econômica na cidade de volta redonda, sendo assim, oi realizado um

censo, em todos os 6 restaurantes de frutos do mar localizados nesta cida e.. a fim de obter

informações específicas e particulares de cada um destes estabelecimentos, no que diz respeito

à dificuldade para obtenção de crédito e de financiamentos para suas ati ida es.

Para a coleta de dados, como se tratam de micro ou pequenas empresas, foram

entrevistados proprietários dos estabelecimentos, pois os mesmos possuem conhecimento

17



sobre as movimentações financeiras de seus restaurantes, e podem responder com integri ade

as questões levantadas durante a entrevista.

Informações sobre as empresas pesquisadas

Público Alvo: Data da Pesquisa: Pesquisa realizada COIn:

Os 6 restaurantes de frutos 27/06/2013 à 08/07/2013 Proprietários e/ou Sócios

do mar - Volta Redonda

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO

De acordo COlTI o tema e o propó ito do trabalho, o mesmo foi estruturado desta forma

e dividido da seguinte forn1a:

No Capítulo 2, foi feito o levantan1ento bibliográfico, onde foi mostrado o retrato das micro e

pequenas empresas no Brasil, representados através de tabelas e indicativos, pontos relevantes

que respaldam a importância das MPEs e seu contínuo aumento no país; e a concessão de

crédito: Será apresentada uma abordagem teórica tendo como principais pontos: os 5 C~s do

Crédito, Credil Scoring~ as garantias de crédito e a importância das instituições financeiras.

Já no Capítulo 3, foi feita a apresentação dos Instrumentos de Pesquisa e Resultado dos Dados

Coletados e a apresentação dos resultados da pesquisa através de dados e gráficos elaborados

pela autora.

No Capítulo 4, foi apresentada a os resultados obtidos na pesquisa que foram ana isados

juntamente com questões que foram levantadas ao longo do desenvolviment trabalho.

E para finalizar, o Capítulo 5 apresenta conclusão da pesquisa e consideraçõe finais onde são

descritas as principais conclusões a respeito do trabalho, além de suas últim onsiderações;

relacionando o que foi aprendido e as sugestões para novas pesquisas que n Tol am o tema

aqui abordado.

18



,
2. REFERENCIAL TEORICO

2.1. O RETRATO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL

As micro e pequenas en1presas (MPEs) são fundan1entais para pr01110\"ero crescinlento

econômico, criar en1pregos e melhorar as condições de vida da população. Os indicadores

desse segmento empresarial demonstram sua importância na econon1ia. não só no BrasiL n1as

em todo o mundo, (SOUZA; 2012).

Segundo o Portal Brasil (2012), a contribuição das L PE ' r nh i a principaln1ente na

importância que estes negócios propiciam e na ab r ,ã 01 ra. in lu iye aquela COIU

maior dificuldade de inserção no mercado. con10 .o en em u ca do prin1eiro en1prego e as

pessoas com mais de 40 anos. A micro e pequenas enlpresas tanlbén1 são capazes de

dinamizar a economia dos municípios e bairros das grandes metrópoles. tendo como
. . . , .

prInCIpaIS caracterlstIcas:

• Produtos e serviços de baixo preço unitário;

• Predominam vendas ao consumidor final;

• Atendem necessidades básicas da população;

./ Alimentos e bebidas;

Vestuário, calcados e móveis;

Moradia (construção e reforn1a);

• Escalas de produção muito baixa;

./ Capital, insumos, materiais, mão de obra, etc.

• Tecnologia de domicilio público,

Entretanto, considerando que o cenário atual de cresciment

evoluindo nos últimos anos, de acordo com Menezes 2011

inflacionário, da estabilização da moeda nacional e de invest· m

o qual veio

az - do controle

. .. ade empresarial

E na economia,no Brasil, notou-se uma mudança no que tange à partici

coforme mostrado no gráfico abaixo:

-
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S 1.5

Distribuição das MPEs por s·etor de atividade
econômica - Brasil (2000 - 2010) em %

60 C 1 ..."" --4 '
••" ) f

40
31.2

20

10,7 0.9
'i.....10

o
2000 2005 2010

Gráfico 1: Distribuição das MPEs por setor de atividade econômica

Fonte: SEBRAE~ 20 I J.

Este gráfico mostra a distribuição das micro e pequenas elnpresas por setores de atividade

da economia no Brasil, ao longo de 10 anos. Percebe-se. no entanto, que os setores de

construção, indústria e de serviços, tiveram um ligeiro aun1ento, enquanto o setor de

comércio, apesar de ainda ser o mais expressivo, teve uma pequena queda.

Dentre os setores destacados acima, apresentam-se detalhadamente os trê ramos de

atividades mais expressivos hoje no Brasil (Serviços, Comércio e Indústria .. ilustra no

quadro abaixo:
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Tabela 1 - Descrição das MPEs - Divisão por Setores

Serviços

Comércios

Serviços de Infonnática

Aluguel de Veículos

Serviços de Transpol1e Terrestre

Atividades Auxiliares de Internlediação

Financeira

Atividades Imobiliárias

Agências de Viagens

Alimentação (Lanchonetes e Restaurantes)

Atividades Recreativas, Culturais e Desportivas.

Material para Escritório e Informática

Varejo de Eletrodomésticos

COlnércio de Veículos Automotores

Comercio de Autopeças

Livrarias, Papelarias e Bancas de Jornal

Indústria
Máquinas e Equipamentos (Implementos.

Ferramentas Reparaçao .

Edição e Gráfica

Confecções de Artigos de estuário

Fonte: Observatório das MPEs - SEBRAE SP (2004)

A maior taxa de crescimento de empresas de serviços deriva de um fenômeno que

ocorre nas principais cidades do país, e está relacionada, principalmente, a dois fatores: ao

processo de modernização devido à busca por maior informatização da sociedade; e à

demanda crescente por serviços de maior valor agregado. São exemplos: os serviços diversos

de informática, consultoria em hardware, processamento de dados, o aluguel de lnáquinas,
,

veículos e objetos pessoais, serviços de corretores de seguros, seguros saúde e serviços de

transporte (SEBRAE; 2004).

Outro ponto a se observar de acordo com o Observatório da Empresa do SEBRAE/SP

(2008) é de que as maiores taxas de expansão de MPEs podem ser encontradas nos segmentos

de atividades associados à modernização da sociedade e a sofisticação da demanda.

Apesar disso, no que se conceme à perpetuidade das Micro e Pequenas Empr a ..

Chiavenato (2008, p. 15) afirma que, '-nos novos negócios, a mortalidade prema ,
ra e



elevadíssima, pois os riscos são inúmeros e os perigos não faltam." Diante

levantaram-se algumas das possíveis causas de m011alidade nas empresas, os quais

apresentados na Tabela 2, a seguir:

Tabela ?: Causa das dificuldades e razões para o fechall1ento das MPEs no Brasil

.
> •. ..

-CATEGORIA RANKING DIFICULDADES/RAZOES 0/0

Falhas Gerenciais 1 Falta de capital de giro 42
"l Problenlas financeiros 21J

8 Ponto/localização inadequada 8

9 Falta de conhecimentos gerenciais 7

Falas Econômicas e 2 Falta de clientes 25
Conju11turais 4 Mal pagadores (inadin1plentes) 16

6 Recessão econômica do país 14
Logística 12 Instalaçõe inadequadas ""l

J

Operacional 1] Falta de mào bra d -e a a .)

Políticas Públicas e 5 Falta de crédit ' . 1an ano

Arcabouço Legal 10 Problemas com fiscalização 6

13 Carga tributária elevada 1

7 Outra razão 14
Fonte: SEBRAE, ?004.

Contudo, apesar do índice de mortalidade das MPEs vir diminuindo ao passar do

tempo, no Brasil esse índice ainda é bem significativo, devendo o empreendedor atentar-se

para quais os principais fatores que levam a empresa à falência, conforme observado na tabela

abaixo.

Tabela 3 - Taxas de Mortalidade

nos de Ano de constituição Taxa de Ano de constituição Taxa de da ta '3
J

existência das formal das empresas mortalidade formal das empresas mortalidade . ade

empresas (Triênio 2002-2000) (A) (Triênio 2005-2003) (B)

Até 2 anos 2002 49,4% 2005 220%

Até 3 anos 2001 56,40/0 2004 ~ ...•o/c
j .•

Até 4 anos 2000 59,90/0 2003 -_ .0%

Fonte: SEBRAE, 2007
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Assim aximiano (2006) destaca-se, dentre as principais razões de mortal i

_ PEs nos primeiros anos de existência: i) a falta de políticas públicas que viabilizem

nsolidem os novos empreendimentos: ii) a falta de financiamento; iii) as elevadas carga

ibutárias: e por últinlo, iv) a grande denl0ra e o excesso de burocracia para se abrir e

balizar Ull1aenlpresa.

De outro modo .. existenl lnecanisnlos que podenl favorecer a sobrevivência de novas

11presas no ll1ercado. De acordo conl Batenlan (7006) o modelo abaixo retrata as empresas

longo de duas dinlensões: inovação e risco. A nova enlpresa pode envolver níveis elevados

u baixos de inovação, ou a criação de algo novo ou diferente. Ela também pode ser

aracterizada por um risco baixo ou elevado. O risco se refere à probabilidade de uma grande

erda financeira. Bateman (2006) ainda acrescenta que tan1bém é mais do que isso; é o risco

sicológico como percebido pelo empreen r.in Itin .
11 a r putação e o ego.

Tabela 4 - Fatores que levam as MPEs ao sucesso:

Alto

Inovação (criação de um

produto/serviço singular

e diferente)

Baixo

Alto Nível de Alto Nível de
Inovação Inovação
Baixo Risco Alto risco

Baixo Nível de
Inovação Baixo Nível de
Baixo Risco Inovação

Alto Risco

to

Risco

(Probabilidade Grande de Perda)

Esta matriz é útil para ajudar os empreendedores a pensar sobre a

avaliar se elas satisfazem aos seus objetivos particulares, identificar e

ineficazes, e lembrar que as empresas de sucesso nem sempre e ig

ponta ou um produto novo ou excelente.

Fonte: Bateman (2006, p. 235)

presas e

e lcazes e

a ologia de
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Domelas (2005 também destaca a importância de um bom planejamento para o

sucesso de um empreendimen ..a é

capacitação e recursos finan i

a a itação gerencial contínua. Neste caso alén1 da
, .

en1preendimento também
,

ara se abrir um negócio, o sucesso de un1

aracterísticas pessoais do enlpreendedor.t r

apresentadas como o '~epí ·t

2.] .1. DESAFIOS E FRE~ ~T~ I E RE TAURANTES

-2.1.1.1. EXPANS O D E

Resgatando dado o gráfic 1 an I •

de 51,5% das MPEs encontram-se no com'r .

indústria e 4,5% na construção. De acordo com EBR: E

forte presença de MPEs no varejo de eletrodoméstico

yerificar que cerca

e 10..70/0 na

n tata-se
, .
I , 1 l' 1 tores.

Nos serviços, os principais destaques são os serviços prestados a n r

(lanchonetes e restaurantes) e serviços de transporte terrestre. a in ú tri .' ~

setor de máquinas e equipamentos e no setor de vestuário.

Sabe-se que hoje a mudança de hábito do consumidor e, por consequência.

da exigência por parte dos mesmos, aumentou a relevância dos serviços em nossa econon1ia.

n a o,

Sendo assim, Gianesi & Corrêa (1996) afirmam que em todos os países desenvolvidos., o setor

de serviços ocupa posição de destaque na economia. Os principais indicadores utilizados para

evidenciar este fato tem sido os percentuais de participação do setor de serviço na ocupação

de mão de obra e na geração do Produto Interno Bruto.

No Brasil, por exemplo, este setor em particular, pode apresentar-se muitas eze

como uma atividade de fim específico para atendimento de uma necessidade. As principai

características presentes no segmento de serviços segundo Gianesi & Corrêa (1996) são:

• Intangibilidade:

Os serviços são experiências que o cliente vivencia enquanto que os pr d t

que podem ser possuídas.

-

• Presença e participação do cliente:

o cliente é o elemento que, de algllma forma, inicia a operacã

de quando e como esta deve realizar-se.

. Z:3



• Produção e consumo simultaneo :

Geralmente não há uma apa int rm d'ári ntre a produção de um serviço e seu consumo

por parte de um client .

eliminando-se a po i 'li

ambiente externo. atra -'

11 ia. os serviços não podenl ser estocados.

i tenla de operações das variações do

2.1.1.2. ENTE DE T E

Atualmente a ll1U an a na
;

11 .'da dos trabalhadores

brasileiros têm afetado não só a p a . , ..
1 t ca o o objeto de

estudo, os restaurantes. Assim, há algum t nl

necessidades, como por exemplo ..a de se alinl nta·

estes estabelecimentos sofreram uma considerá\'el n

.
I gerou novas

.
r a .

lanchonetes, pizzarias), exatanlcnte para atender as 11 c ssi a

Deste modo .. para atender a essa gama de novas nece i

sobretudo, pela nova maneira de viver dos brasileiros, é que a criati -i

devem estar presentes em todos aqueles profissionais que se dedicam à aI

Para tanto, devem aliar conhecimento e técnicas.

Sabe-se, então, que o nível de qualificação dos serviços percebidos pelo cliente hoj

condição fundamental para aumentar a competitividade entre os concorrentes. A percepção da

,

qualidade pelo cliente se dá através de componentes materiais e imateriais. Os componentes

materiais referem-se ao conjunto de elementos que caracterizam a qualidade técnica de um

produto, formando o lado objetivo da qualidade. Já os imateriais relacionam-se a um conjun

de ações que caracterizam a qualidade humana do serviço, constituindo o lado subjeti -

qualidade (CASTELLI, 2000).

Para complementar essa visão, de acordo com Barreto (2000), os três gran

do serviço de alimentação são: em primeiro lugar o ambiente não só em relaçã

decorativos, lTIaSo ambiente gerado por todo o conjunto humano e físico; em

serviço deve ser adequado ao conceito do restaurante e sua proposta de ate

especifico de mercado; e por último, o cardápio que precisa estar em p

todos os elementos componentes desse conceito e em sincronia com

do público-alvo.



Para tanto, está intrínseca a necessidade que o empresário tenha que adminis rar em o

seu restaurante, utilizando-se de técnicas de gestão, de planejamento da produção, a ém e

lnétodos contábeis existentes.

Segundo Lôbo (1999) ..o restaurante possui movimentos mais ou nlenos intensos ..qlle

poden1 ser observados na sen1ana.. no n1ês ou em períodos mais longos - são os chamados

fluxos sazonais. O planejan1ento deye prev·ê-Ios..pois assim os recursos humanos e materiais

serão nlais faciln1ente progranlado para o tra alho ..mantendo-se a qualidade proposta.

Contudo .. independente da linha de atuacã do restaurante, alguns fatores definem o

desempenho geral de un1 en1preendin1ento nesta área. Den re eles, alguns merecem destaque

no que tange a determinação de um conceito bom no mercado. São eles: Perfil da clientela,
"tipos de serviços oferecidos ..horários de atendimento, la out e mar eting (LOBO, 1999).

Sendo assim pode-se identificar o que provoca um bom desempenho de um

restaurante bem gerido. Carvalho (2003) acredita que o administrador de restaurantes~

cafeterias e demais estabelecin1entos silnilares, deve ser um profissional apto nas técnicas de

preparação, condimentação e serviços de alimentos e bebidas, assim como no manejo de

relações públicas e de idioma., ou seja, o empresário deverá estar em uma aprendizagem

contínua tanto nas relações com clientes, como nas de seus fornecedores e incluindo seu

próprio pessoal.

Logo, com a variedade de oportunidades no ramo de alimentação, é natural que este

seja um setor altamente visado por novos empreendedores. Porém do mesmo modo como há

facilidade de ingresso neste setor, há também grandes dificuldades para continuidade dos

negócios. O setor é extremamente exigente em relação a seus empreendedores. Lenzi (2002)

afirma que é necessário que o empresário esteja à frente de seu negócio, acompanhando o

gostos e necessidades de seus clientes, tornando-o diferente dos demais. Para que isto oc a.

o empreendedor deve possuir certas características, tanto comportamentais, como fun .
,

para levar seu empreendimento ao sucesso.

Identifica-se então, a necessidade de um conjunto de característica.. r

atitudes do empresário possam transformar o seu negócio em um negócio ren á

com SEBRAE (2006) as características mais comuns identificadas nestes e

fazem do seu negócio um sucesso, são as seguintes:

• Busca de oportunidade e iniciativa (se antecipar aos fatos e cri

de negócios);

a e
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• Persistência (enfrentar os obstáculos decididamente);

• Correr riscos calculados (assumir de afios ou riscos moderados e responder

pessoahnente por eles);

• Exigência de qualidade e eficiência decisão de fazer sen1pre as expectativas de prazos

e padrões de qualidade);

• Comprometimento (coIn o cliente e om o próprio en1presário):

• Busca de informações (busca e aimente, consultar especial istas);

• Estabelecimento de metas e ta elece metas de longo e curto prazo mensuráveis)~

• Planejamento e monitorament . temáticos (planeja e aprende a acompanhá-lo
lO

sistematicamente a fim e atO gir as metas a que se propôs);

• Persuasão e rede de conta a r rsuadir e utilizar sua rede de contatos atuando

para desenvolver e manter re a - omerciais );

• Independência e autoconfian, a b sca autonomia en1 relação a nonnas e

procedimentos para alcançar o suce o;

o Brasil tem como principal órgão de apoio aos pequenos negócios o Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Organização esta, criada em

1990, sob a forma de um serviço social autônomo, que administra recursos da sociedade e tem

como principais atribuições: a realização de ações de orientação empresarial, cursos, palestras ..

consultoria e articulação institucional em favor dos pequenos negócios. O SEBRAE encontra-

se presente em todo o território nacional, e em cada unidade da federação dispõe de

unidade estadual administrada por um conselho de entidades, públicas e privadas.

Sendo assim, por meio da ampliação das ações do SEBRAE, foram lan, a__"-,,,

iniciativas de apoio às MPEs, como por exemplo: capacitação por meio de pr

programas de rádio, cursos na internet, estímulo do empreendedori

ampliação dos postos de atendimento.

Uma das mais importantes ações já realizadas no país em fa .

foi à criação do SIMPLES Federal (Sistema Integrado d e
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Contribuições das Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte). De acordo com os

dados de SEBRAE 2006. o I~ PLE F dera} foi criado em ]996, com o objetivo de

unificar a arrecadação d
.

tn ut . -n r UI
"

Entende-se entã qu r

tributário, lnas un1a D rnl

devidos pelas Inicro e pequenas empresas

ual e ll1unicipaI.

adaçào não é Ulll tributo ou UIn sistema

guintes tributos e contribuições,

(SEBRAE; 2006):

Tributo a

../ Ilnpo to obre Pr n

../ Contribuição Social sobre o Lucro Lí ui

../ Contribuição para o Financian1ento da Segurida

../ Contribuição para o PIS;

../ Contribuição para a Seguridade Social - INSS, a cargo da pessoa jurídi a

(empresas com certas atividades devem recolher a contribuição em separado .

Tributo da Competência Estadual

• Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS

Tributo da Competência Municipal

• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

Sendo assim, a partir destas iniciativas, surgiram vários outros regimes fiscais que

também permitiram uma simplificação no sistema de recolhimento de impostos estaduais e
.

munICIpaIS.

Para reforçar a necessidade de um tratamento diferenciado para as pequenas empresas,

em 1999 foi criado o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Fundamentados nesse sentido, surgiram algumas medidas de apoio em campos específicos,

por exemplo: i) programas com o objetivo de regularizar os débitos fiscais em atraso; ii

progran1as de microcrédito e; iii) programas de capacitação de empreendedores.

-



Com o passar do tempo, após alguns anos de discussões com diversas entidades e

lideranças empresariais, coordenado em parte pelo SEBRAE, em julho de 2005 foi

encaminhado ao Congresso Nacional um pro·eto e lei conhecido COlTIOLei Geral das Micro e

Pequenas Enlpresas. E. após a aprovação n

Geral foi sancionada pelo governo federal.

A Lei Geral das Micro e Peq en

favorável para os pequenos negóci

governalnentais. obrigações trabalho a

associativisnlo. estÍlnulos ao crédi

so acionaI.. em dezembro de 2006, a Lei

a estabelece tratamento diferenciado e

, a. tais con10: impostos, compras

r alho. fiscalização orientadora,

a inovação, simplificação das
.
IZ

regras de abertura e fechament

UIU estudo feito obr o

rnr ..a
.
1m a 1 i _r- r quenas en1presas,

elaborado pelo Ob eryatóri da Empre a EB~ E re entou dados

significantes que pôde confirmar o beneficio desta lei. ã 1 r an1biente

dos negócios no país. a redução do peso dos impostos e da burocra ia~

das empresas informais, o aumento da abertura de novas empresas, a ampl· a, à

-z a palie

r __os-
no segmento das pequenas empresas e uma melhora na qualidade dos empregos gerado .

Contudo, apesar da importância dos pequenos negócios, a legislação em fa or de te

negócios ainda pode ser considerada bastante recente já que são poucas as principais

iniciativas elTI favor deles. Conforme algumas já mencionadas e outras não, são estas

iniciativas por ordem: i) a previsão de tratamento diferenciado e favorável prevista na

Constituição Brasileira de 1988, ii) a criação do sistema simplificado de impostos SIMPLES

em 1996; iii) o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de 1999, iv) a Lei

Geral das Micro e Pequenas Empresas em 2006. Além disso, destacam-se o SEBRAE ..

principal entidade de apoio.



2.2. A CONCESSÃO DE CRÉDITO

,
2.2.1. LEVANTAMENTO HISTORICO:

Segundo Lemes Junior, et.al. (200/). o crédito surgiu nas sociedades 1111litoantiga.

que eram voltadas exclusivamente para a ati"idades rurais e agrícolas. onde o prazo entre
~

plantio e a colheita determinava a nece idad d antecipação de entrega de senlentes e

implementos agrícolas aos produtores. lai tar . na Grécia Antiga. após o surgimento do

dinheiro, as atividades comerciais deranl rig 111 à prin1eiras instituições bancárias. que

passaram a realizar operações de crédito b di\- r a f 1111as.enlbora ll1uito longe das forlnas

praticadas atualmente.

Contudo, com o ad ento da revolução industrial e com a aceleração das transações ..

não só cresceram as operações de ~esconto mercalltil como houve o avanço de crédito aos

produtores privados~ (FREITAS~ 2004).

O crédito passou a assumir então sua função de antecipação de capital monetário~ Ulna

aposta sujeita a perdas, no acréscimo de valor a ser criado no processo de produção. Esta

premissa pode ser explicada também por Freitas (2004) entendido como a lltilização da força

de trabalho assalariada e dos elementos do capital fixo e circulante na transformação de bens

com o propósito de gerar lnais dinheiro nas das vendas mercadorias produzidas, para tanto os

empresários em conjunto podem gastar valores superiores às suas receitas correntes por conta

da existência do sistema de crédito, compreendendo os bancos e os demais intermediários

financeiros.

No entanto, num passado mais recente, a crescente expansão das atividades comerciai

e industriais nos períodos mais atuais, fez com que houvesse a necessidade de desen .

novas especializações e facilidades de crédito, (DALLÓ; 2008).

Sendo assim, o conceito atual de crédito citado por Lemes (2002) define que

é a disposição de alguém ceder temporariamente parte de seu patrimônio ou pre tar

terceiro, com a expectativa de receber de volta o valor cedido ou receber pac .....,_lLJII.~,'-"- __ ",~,."","",

de decorrido o período estipulado, na sua integralidade ou em valor corres,

de bens presentes por bens futuros. Este crédito, como ferramenta utiliz

facilitar a realização de vendas de bens e serviços é responsá T

resultados.



,
2.2.2. O CREDITO

Sabe-se que hoje
, .

i pensável nos negócios, Ross, et. a!. (1995)

.. ela pode ou receber pagan1ento en1

r 1 m I

citan1 que. quando un1a

dinheiro in1ediatan1ente. I r ten1pO para ser paga, o que se chama de

mesmo que fazer um investimentoconceder crédito aos cl·

nun1 cliente ..un1 in\' ti 1 I .
ou serVIço.

AssilTI. o crédit
.
I n lar ou acreditar), atualmente

mais importantes nase preconiza neste a r

,
E por este nl ti\'o

.
ue um 1 t nl --

I
,

·derado uma

ferran1enta indispensáyel sendo certo que a

estruturado e eficiente é sobre tudo ..o ponto principal ra

11lTIpaís, e consequenten1ente refletindo no seu aspecto ocia!.

r' dito bem

, ,
2.2.3 ANALISE DE CREDITO

A Análise de Crédito pode ser feita com os seguintes propósitos:

• Pelas Pessoas Jurídicas

v'" Empréstimos para reforço de caixa ou capital de giro;

v'" Financiamento para aquisição de bens e serviços;

v'" Aquisições patrimoniais.

• Pelas Pessoas Físicas

v'" Empréstimos para saldar dí idas;

v'" Financiamento para aquisição de bens e serviços;

v'" Aquisições ou reformas patrimoniais.
r ,, .

Sendo assim, para qualquer situação mencionada acima, existe a necessidade de se efetuar

a análise de crédito, tanto para pessoa jurídica, quanto para pessoa física. No entanto, para

cada situação, devem-se estabelecer critérios específicos, de modo que ° crédito seja



concedido sem grandes riscos. Schrickel (1998) define como típicos atos de crédito, qlle

requerem análise de crédito:

• Concessão de limites de crédito e 111 ré timos·,

• Prorrogação da validade dos limite :

• Excessos sobre limites de crédito an ri nnente aprovados;

• Aumentos e revisões de limites·

• Modificações nas condições orig~na·

garantias), introduzindo no os e,

garantias, prorrogação de prazo e .

• Cessão de créditos e troca de c· é .

r "ação (modalidade, valores. prazos e

a r ri cos anteriormente (substituição de

etc. :

• Conversão de dívidas;

• Operações de investime , .
a an

• Constituição ou estorno de pr . -
] r

, .
r 1

2.2.3.1 Os 5 C's DO CRÉDITO

Os analistas de crédito utilizam frequentemente os 5 C's para se orientaren1 ao fazerem

a análise da concessão de crédito, onde também é comumente usada nas literaturas

especializadas em administração financeira.

2.2.3.1.1 Caráter: Intenção de Pagar

Considerado como o item mais importante na análise de crédito. A avaliação do

caráter do cliente, apesar do alto grau de subjetividade, por se referir a aspectos morai

éticos, é muito importante, porque vai depender da sua integridade ética, ou honestidade. p ra

saldar compromissos financeiros. Para Hoji (1999) o levantamento de dados histórico

auxiliar na avaliação do caráter. Se o caráter do cliente não for aceitável, os outr

análise estarão bastante prejudicados.

.
1

2.2.3.1.2 Capacidade: Habilidade de Pagar
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De acordo com Hoji (1999), afirma que só a determinação de pagar, ou seja, o caráter,

não terá validade se o cliente não tiver capacidade de saldar seus compromissos financeiros. O

potencial de o cliente saldar seus cOll1pronli financeiros pode ser obtido por nleio da

análise das demonstrações financeiras e de inf r la) ões financeiras adicionais. COll10 idade.

formação acadêmica, histórico profission . ntr utras. Outro grupo de inforll1ações que

deve ser analisado é a situação atual d nl

capacidade de pagamento pode ser reduzi a

. pois se a perspectiva nào for boa. a

nte.

2.2.3.1.3. Capital: Situação Econônlic -Fin
.
Ir

o capital preocupa-se conl o nl 1 atrimônio líquido conl valores
. , . da

, . I . . Pa,oa físicas.eXIglvels empresa e respectlY In 1 1 a pessoas a.
. " . de compronletiment

. aluguéis .eXlstencla e _a 1 .. 111enaI .-
consórcios etc., pode mostrar in uficiencia d

, . pretendido .r Ir ra 1 t r 1t

(LEMES JUNIOR, ET AL. 2002).

2.2.3.1.4. Colateral: Bens Patrimoniais

Para Hoji (1999), define colateral como o montante dos ativos colocados à disposição

pelo solicitante para garantir o crédito. Naturalnlente, quanto maior esse nl0ntante .. lnaior será

a probabilidade de se recuperar o valor creditado, no caso de inadimplência. O exame do

balanço patrimonial e a avaliação de ativos em conjunto com o levantamento de pendências

judiciais podem ser usados para estimar os colaterais.

2.2.3.1.5. Condições: Ambiente Externo

As condições avaliam o grau de exposição aos possíveis efeitos de ocorrências

exógenas sobre a capacidade do cliente para pagar suas dívidas, como por exemplo,.
influências de variação no nível da atividade econômica, agressividade da concorrência etc.

o caso de pessoa física é importante considerar como os ganhos estão condicionados às

ariações da atividade econômica, nível de emprego, estabilidade no emprego, (LEMES

JUNIOR, ET AL. 2002).



2.2.3.2. CREDIT SCORING

Os modelos de C1redit Scoring são . temas que atribuem pontuações às variáveis de

decisão de crédito de unl proponente. m iant a aplicação de técnicas estatísticas. Esses

nlodelos visanl à segregação de cara t rí i permitam distinguir os bons dos maus

créditos, (LEWIS, 1992). Este n1 I

empresas. são utilizado índic

insolvência das meSlnas.

fin n

coring podem ser aplicados tanto à

. Quando aplicados a pessoas físicas ..

clientes. Já quando aplicados a

",.i determinantes ou não da

análise de crédito de pessoa fí i a .

eles utilizam infornlaçõe cada tra· 1

Como ressaltam Caouette. ef (11. 199 . i . I a" de Credit Scoring

i itante para gerar

., ? i referentes ao

atribuem pesos estatisticanlente predeterlninado

um escore de crédito. A partir de Ullla equação gera a

proponente de crédito e/ou á operação de crédito. os si t ma

a
,

.
orI1Q geram urna•......

pontuação que representa o risco de perda. O escore qlle re lta d it

pode ser interpretado corno probabilidade de inadimplência ao o

crédito qualquer com deternlinada pontuação estabelecida como nt

mínima aceitável.

.rzng

m

-a ao,

Conforme ressalta Saunders (2000). o escore d I iliz a .ficacão de,

créditos como adimplentes ou inadimplentes. bon

a pontuação obtida por cada crédito. Esta cla ifi

analista em relação à concessão ou não do cr' .

Assim, observa-se que a prem· a

certos fatores-chave que influenciam na

e alocando cada cliente de a or o m

m

z.,

-0, de acordo com

rientar a decisão do-

· dit coring é a de identificar

.mplência dos clientes, mapeando

, ão e como consequência, a decisão

a isado.sobre a aceitação ou não do crédito q

Segundo Lewis (1992
.

a I 1 di! Scoring remonta a 1945, quando foi

desenvolvido o primeiro modelo e tatÍ ti nálise de crédito. Os primeiros modelos foram

desenvolvidos para a análise de crédito a n umidor, tanto por empresas de varejo quanto

financeiras. A expansão do uso desses mo los está ligada a dois fatores. Primeiramente, a

expansão do mercado de crédito massifica .. que passou a demandar dos analistas rapidez e

homogeneidade na avaliação dos créditos. Por outro lado, o desenvolvinlento dos sistenlas

computacionais possibilitou o tratamento estatístico adequado dessas massas de dados.
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Em relação aos usos do Credit Scoring Caouette, et ai. (1998) afirmam que embora

estes sistemas sejam utilizados para decisões sobre a concessão ou não de crédito'l que está

centrada na avaliação do risco de crédito ou inadimplência .. alglunas instituições utilizan1-no

para determÍl1ação do tan1anho do crédito a er concedido. Marques (2002) acrescenta outras

aplicações do Credit Scoring ..como a sua 1 lZ , à na classificação de créditos conforn1e o

risco, e recentemente, são utilizados co a ara o desenvolvimento de lTIodelos lTIais

complexos.

Conforme ressalta Saunder
.
I , e . ncialn1ente a 111eS111a:a pré-

ili ade de inadin1plência e suaidentificação de certos fatores-cha .

combinação ou ponderação para pr duzir

.
1

a
.
1 'a.

Desta fonna, Sicsu (1998 mo tra q a 1

um modelo de Credit Scoring de e seguir a segu"nt

• Planejamento e definições:

Mercados e produtos de crédito para os quais serão desenYol\"id

r en\'olvin1ento de

111
.
1

.
1 In i ades

de uso; tipos de clientes; conceito de inadimplência a ser adotado; hOliz nt

modelo;

• Identificação das variáveis potenciais:

Caracterização do proponente ao crédito; caracterização da operação; seleção das variáveis

significativas para o modelo; análise das restrições a serem consideradas em relação às
., .

varlavelS;

• Planejamento amostrai e coleta de dados:

Seleção e dimensionamento da amostra; coleta dos dados; montagen1 da base de dados;

• Determinação da fórmula de escoragem:

Através de técnicas estatísticas, como por exemplo, a análise discriminante ou regressão

logística;

• Determinação do ponto de corte:

A partir do qual o cliente é classificado como adimplente ou bom pagador: a

palavras, é o ponto a partir do qual a instituição financeira pode aprovar a li r ào do

crédito;
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2.2.3.3. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS

A análise de demonstrativos contábeis po sui um papel de extrema importância para

fins de deternlinação de crédito. MesnlO qu a nc ssão do crédito seja decorrência de uma

lista de fatores e não apenas de dado

fundamental peso no processo de concessã ..

abaixo:

tI no balanço. constitui instrumento de

inl attos e Barbosa (2003) relacionam

, Análise do grau de participação I

Refere-se a identificações d
. .
1 nta a receber. decorrente de

operações em cu110 prazo cla ifi a

Duplicatas a Receber. Cliente e

e111presaobjeto de estudo.

, Análise de liquidez e rotação:

C0111o principal objetivo de analisar a capacidade finan ir

, I de: Contas a Receber,
.

1al ureza ou operação da

.,

considerar vários aspectos como análise do capital de giro da enlpr a.
.

atl

circulante, índice de liquidez da empresa, rotação de estoques. rotação e conta a re eber

rotação de fornecedores'l interpretando muito bem os índices analisados. De modo geral

porén1, a identificação de níveis con1patíveis com o segmento de mercado ou tipo de negócio

pressupõe a existência de uma boa situação financeira.

}y Análise de participação ou endividamento:

C0111o principal objetivo de medir o grau de autonomia de uma empresa, devem-se

considerar aspectos como grau de financiamento de terceiros, grau de imobilização de capital

de próprio (onde em alto grau exigirá da empresa a captação de recursos para financiamentos

do seu capital de giro).

, Análise de resultados ou lucratividade:

Com o objetivo medir a capacidade da empresa, no tocante a sua geração de resultados

de caráter operacional (a obtenção de uma margem de lucro bruta considerada sati atória

constituí fator de importância para garantia de um resultado final positivo - lucro ..de T m ser

observados fatores como a margem de lucratividade operacional, margem d lucrati idade

líquida - a obtenção de uma margem de lucro líquido satisfatória demons rara a capacidade de

capitalização da empresa e consequente utilização dos recursos gerado o racionalmente.
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2.2.4. AS GARANTIAS NAS CONCESSÕES DE CRÉDITO

As garantias têm como objetivo reforçar a segurança nas operações de crédito, ou seja, são

apenas nlais U111 artifício que durante uma eração de crédito deverão ser examinadas em

conjunto conl as infornlações cadastrais. a In li ade da operação., sua folTIla e as fontes de

pagamento. A garantia possui duas forma

infornlações do sistenla FIE P t

regulanlentadas no país.

a er pessoal ou pode ser real. Baseado nas

rações abaixo sobre as garantias

2.2.4.1. GARA TI PE

Esse tipo de arantia está ba eaE: na
.
I

.
r em cumprIr as

Qarantidor são
'-'

obrigações. caso o devedor não o faça. essa garantia~

totuados para o cunlprinlento da dívida do devedor. Elas estão c a ifi a

i) Aval: é a garantia pessoal do pagamento de um título de crédito ..onde

,... n1 a
, .
eCles:

r onlete

pagar a dívida. caso o devedor não o faça; e ii) Fiança: é uma obrigação e crita.. m ntrato

por meio do qual o fiador garante o cumprimento da obrigação do devedor caso este não o

faça ou, ainda., garante o pagamento de uma indenização ou multa pelo não cumprimento de

uma obrigação de fazer ou de não fazer do afiançado.

2.2.4.2. GARANTIA REAL

Na garantia real, o devedor destaca um bem específico que garantirá o ressarcimento

do credor na hipótese de inadimplemento do devedor. Na hipótese de não cumprimento pelo

devedor, o credor poderá vender o bem onerado, pagando-se a dívida com o preço obtido. e

caso haja diferença, devolve-se ao devedor. Para a validade da garantia é necessário que o

contrato estabeleça claramente o valor da dívida e os encargos incidentes, o prazo e a fonna
,

,
pagamento, bem como a identificação do bem garantidor da operação. E necessári

..
I a

. , .
regIstrar o contrato em cartorlo.

'"

Ela se apresenta em sete espécies: i) Letra de Câmbio; ii) Nota Promis ' °a" 11 nhor

Mercantil; iv) Penhor Cedular; v)Caução de Títulos de Crédito; vi) Ali n - Fi

vii) Hipoteca.

., .
na: e
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2.2.5. PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES DE CREDITO NO BRASIL

2.2.5.1. Bancos Governamentais:

Atuam como repassadores de recur o e possuen1 linhas de crédito específicas para

atender às micros e pequenas empresas. Pode- e de tacar: Banco do BrasiL Caixa Econôn1ica

Federal e Agência de Fomento do Paraná Banco ocial):

2.2.5.2. Factorings:

Compra de títulos (duplicatas. notas promis órias de outras empresas ou de pessoas

físicas. Essa compra é feita com algum desconto. a prática~ as .factorings pagan1 adiantado o

valor das duplicatas, de modo a dar às empresas que detinhan1 esses documentos
,

disponibilidade imediata de dinheiro. E Ul11aboa opção para n1icro e pequenas empresas ..

dependendo da taxa de juros cobrada.

2.2.5.3. Cooperativas de Crédito:

Quando se é um cooperado ou tem condições de tornar-se um, as cooperativas de

crédito, embora sujeitas à legislação diferenciada, efetuam a maioria das operações de crédito

disponíveis nos bancos.

2.2.5.4. Financeiras:

São no geral para empresas que pos uem um bom cadastro e um excelente avalista, ou

alguns cheques pré-datados de clientes c n1 bom cadastro, que possam garantir a operação de

financiamento que se desej a fazer.

2.2.5.5. ONGs de Crédito:

Concedido quando o empresário pode comprovar que seu negócio, formal ou informal

funciona regularmente e é capaz de obter o "nada consta" no SERASA e SPC e tem

documentos, como identidade, cadastro de pessoas físicas - CPF e comprovante de residência.

Também deve ter uma garantia, que pode ser: fiador com bom cadastro e renda mínima três

vezes o valor do empréstimo que pretende pleitear, fundo de aval ou estar d·spo o a participar

de um grupo de aval solidário.
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2.2.5.6. Sociedades de Crédito ao Microempreendedor:

São instituições autorizadas a funcionar pelo Conselho Monetário ..
a 1 a e

regulanlentadas pelo Banco Central que atuanl conl linhas de créditos e procedim

senlelhantes às ONGs de crédito.

,
2.2.6. PRINCIPAIS LINHAS DE CREDITO

As linhas de créditos são" ll1uitas Yezes. oferecidas por um período, principalmente,

quando há incentivos govel11alnentais: devido a isso. o gestor deve estar sempre atento a tais

oportunidades. Entretanto todas as instituições financeiras oferecem algum tipo de

empréstimo aos seus clientes, bastando identificar então ..se é viável ou não à saúde financeira

da enlpresa.

Schrickel (1998) relata que Ulna boa proposta de crédito é a que cobre três áreas

específicas:

1. Quando o limite de crédito é conlpatível com a estrutura econômico-financeira da

empresa ou do tomador sendo, pois, um risco (quantificado) aceitável;

2. O limite de crédito é compatível conl os valores identificados como aproYa os pela

concorrência, ou outros emprestadores;

3. O limite de crédito está estruturado em linhas de crédit , . .
mp'atI 'eIS com as reaIS

necessidades do cliente e potencialidades de concretiza, âo pela instituição.

Ainda para Schrickel (1998), uma análise de crédito de e ser, portanto, um conjunto de

informações que façam sentido em seu conjunto (consistentes) e que conduzam a uma decisão

(relevantes ).

Tendo em vista que no mercado financeiro existem várias formas de financiamentos para

as mais diferentes necessidades, Zolet e Lozeckyi (2006), relacionaram algumas destas

finalidades de empréstimos desejadas:

a) Capital para Investimento: recursos para montar ou melhorar um negócio, ou ainda
,

, ,

investir em novos equipamentos;

b) Capital de Giro: recursos para suprir as defasagens de caixa da empresa, objetivando

atender às necessidades operacionais, como compra de matéria-prima, pagamento de



impostos e salários, ou seja, o principal vilão da mortalidade das mi r

empresas em nosso País;

c) Investimento Misto: capital para suprir as duas situações anteriores: .
U 4 r

necessidades com investimento e capital de giro associado, como a compra de n1at 'ri -

prima para operar o equipamento adquirido ..por exemplo;

d) Desconto de duplicatas: operação realizada pelos bancos que recebenl por unl preço

nlenor as duplicatas emitidas por uma empresa contra seus clientes;

e) Desconto de cheque: operações realizadas pelas instituições financeiras que reCebelTI

por um preço menor os cheques pré-datados recebidos pelas empresas dos seus

clientes;

f) Operação de factoring: mecanismo de fomento mercantil. que possibiJita à empresa

vender seus créditos gerados por vendas a prazo, a uma empresa de .fácloring ..

resultando no recebimento imediato desses créditos;

g) Aquisição de máquinas e equipamentos: linhas de financiamento destinadas à

aquisição de máquinas e equipamentos~ conl o objetivo de proporcionar unl

incremento na produção da empresa; Inlplantação, ampliação., 111elhoria das

instalações: linhas de financiamento destinadas à instalação de enlpresas ou

benfeitorias nas instalações de empresas já existentes;

h) Financiamento à exportação/importação: Programa de Financiamento às Exportaçõe

(Proex).

,
2.2.7. O CREDITO E AS MPEs

Dentre os principais agentes financiadores das MPEs no país, destacanl-

Brasil (BB), o BNDES e a Caixa Econômica Federal (CEF) e Bancos Pri 'a

Sendo assim, é importante destacar a função dos bancos no apoio a

MPEs. Segundo o SEBRAE (2006) é função dos bancos decidire

solicitação de empréstimo, bem como liberar os recursos finan .

empresas de pequeno porte.

- da

a e
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Para essa decisão, os bancos executam, pelo menos, as seguintes tarefas:

1. Análise do cadastro da en1presa, dos sócios e dos avalistas;

2. Enquadramento da operação de acordo con1 suas linhas de crédito;

3. Definem as garantias sobre o financian1ento e negocia com o interessado:

4. Análise de crédito de acordo COlTI o projeto de viabilidade econôlnica e tinanceira.

Assim, uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2009) a paI1ir de un1a a1110strade 4.200

MPEs, durante o período de 16 de n1arço a 15 de nlaio de 2009 ..demonstra que a den1anda por

crédito tem crescido entre as nlicro e pequenas enlpresas ..COInopode ser observada no gráfico

2 a seguir:
j"" ....•••.•..

I
I

MPEs - utiliza.çã·o de crédito

25%

5%
7%

2005 2006 2001' 2008

Gráfico 2 - MPEs que utilizaram créditos bancários de 2005 a 2008.

Fonte: SEBRAE. 2009 - Pesquisa sobre o financiamento das MPEs no Brasil.

De acordo com a pesquisa, no entanto, 22% das MPEs entrevistadas dissera

contraíram empréstimos junto a instituições financeiras em 2008, ao passo que esse
,

era de 7% em 2005.

Entretanto nota-se que a necessidade de crédito surge para cobrir alg

existente dentro destas empresas, Zaccarelli (1996), afirma que na b

competitiva e consequentemente no atendimento das necessidades e e

as MPEs preocupam-se em obter meios de produção mais efic· e

,

azer

investimentos, entre outros.
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Ainda na pesquisa realizada pelo SEBRAE (2009), foram questionados os principais

motivos para a obtenção de crédito por parte das MPEs, o resultado foi expresso no gráfico 3
.a seguIr:

Finalidade e

Outras

AquJs.lmo lei

(ap_ De giro

Pgto. Oi'vidas -: ..,-~...._-. -- ~.

,

Pagam:ento .C) fornecedores 3

• 0.0 • • •••• : ••• , ••••••••• :-. • • •• •••••••• ~~. - --- - --'-- -~~- ---~-~-~-_ 2%l'vláq, Equip. reformas

C"%J. " 10·!f~ 15% 20% 25

Empresas

Gráfico 3 - Destino do crédito solicitado pelas MPEs

Fonte: SEBRAE. 7009 - Pesquisa sobre o financiamento das MPEs no Brasil.

De acordo com o gráfico 3~é possível perceber que a principal demanda por crédito, entre

as MPEs, é por recursos destinados aos investimentos, ou seja, aquisição de máquinas e

equipamentos e também, possíveis reformas/ampliações.

Contudo, apesar da crescente necessidade de financiamento ou empréstimos, inúmeras

razões são alegadas pelos bancos para a não concessão de crédito a algumas micro e pequenas

empresas, dentre elas destacam-se no gráfico 4 a seguir:
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Razões alegadas pelos bancos para não dar
emprést·mos as MPE's

2 2(.1/
/~J

Registro no CAOIN;'S(RASA!SPC

PrOl · o Hl:l~ .

tnsllfjcjcn(l~ ele do lUl1t.:n· s

Linha~d ·Cf :·di o f ~> h lei lS

O·· ")...~. :)O" ")c: ••.J l' -, _) I>

Gráfico 4: Razões alegadas pelos bancos ara à - a . IPE

Nota: (*) exemplo: empresas novas, baixo faturamento, não aceitaralTI carr

Com base no gráfico 4, observa-se que a falta de garantias reais de ta -~

fator para a não obtenção de recursos. A razão "outras" foi apontada por 3 -<Yo

causas, de acordo com SEBRAE (2006)" foi o fato da constituição da empresa

.
1 . aI

n a

er r n :

possuir baixo faturamento declarado; o fato de as instituições financeiras não aceitarem um

tipo de bem (carro) da empresa como garantia ao empréstimo. e outros.

Pode-se dizer, então, que se algumas das exigências impostas pelos bancos fossem

reduzidas de forma significativa, isto, poderia permitir um aumento expressivo no número

total de empresas tomadoras de en1préstimo junto a estes bancos. Isto aumentaria tanto o

volume de crédito concedido, quanto à quantidade dos tonladores. Assim, existem algumas

ações que poderiam facilitar o acesso dessas MPEs ao crédito, como a redução dos juro

cobrados, a diminuição da burocracia no processo de concessão de crédito, um aumento no

prazos dados, a redução dos impostos cobrados, (SEBRAE, 2008).
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3. RESULTADO DA PESQUISA

Para compreender as relações existentes entre as micro e pequenas enlpresas da cidade de

Volta Redonda e a necessidade de crédito ..foi aplicado Ull1questionário a cada proprietário de

restaurante de frutos do ll1ar da cidade. A partir daí.. foi feito a análise e a c0111pilação dos

dados obtidos na pesquisa.

,
3.1. O PERFIL DOS PROPRIET R

C0111relação ao perfil do pr pri t' ri r tal rante e dell10nstrado no gráfico 5,

foram observados os seguintes resultado : - % U 1 i a e uperior a 50 anos, com

relação ao grau de escolaridade. 84% concluíram a '

possuen1 ensino superior, conforme os dados apresenta , --

Idade

C 01..>#
J'~'

4(~\\·L.j ··v

Ov.·.....f..'

101.'·:,.: '~t}

Ab~)íxo de de 21 a
2 1 an()$ 25 ZJnos

de 26 a
30 anos

de 31 a
40 anz)s

dc41 a
t:O ")'·...0·· ~...,) ~: J 'yl

Ac! 'lia (ie
SO ..']")'o''·.- ~ .')

Gráfico 5: Idade dos microempresários
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.
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Grau de :Escolaridade

16U'-..lu

1{)'.'.• " I. 01.,\,

[115:.>1 no
funddn1cnLJJ

[nSH10 Jn~d o [I SUO s, no,- OS Grdclu )Ç~'Jo

Gráfico 6: Grau de escolaridade dos microe pr á·o
Fonte: Elaborado pelo autor ?013.

Conl relação à ocupação anterior ao negócio, à pesquisa mo tr li 11 16°10 atuayam

COlTIO autônonl0.. 34% eranl empregados em uma outra empresa ellqua - % era x-

funcionário em uma empresa privada. Já se eles possuíam alguma experiência no ramo que

estão atualmente~ a pesquisa demonstrou que 500/0 não possuíam experiência, enquanto 160/0

possuían1 esta experiência atuando como autônomo e outros 340/0 também possuía

experiência, porém trabalhando em outra empresa. Resultados mostrados abaixo nos gráficos

7 e 8.

Ocupação anterior ao negócio

Ernpregado ern ou tr a enl prCSd

Nt~opossui e:xperíéncia
profissional antcríOf

,AulóllOfno {sern cn)prc~a
co n s t í t LI kh.l }

FIIfiei ()rl(~lrIo r)lj bl ico Qt·.,
/ú

Ex~funeion~jfio CfT) crnprCSd

priV~1da 50t.t·
/".t

01,)/
/u

Gráfico 7: Ocupação anterior ao negócio
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013
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Possuía alg'uma experiência anterior no ramo
que atua atualmente?

Sin), (orno ~)utónolno no r,Jrno 1 l":' "•.. .' ~.)

Sí 1)1, (ünl0 d irctor ('in l'nlJ.;I'C':-a do
r~)Ino

'., c: 0·,1'
: ,} ".'-;.... \.

, ~.

Gráfico 8: Experiência ant ri r n r nl u I
Fonte: Elaborado pel aut r. _ I ....

- ,
3.2. CONSTITUIÇAO DO NEGOCIO

Sobre a constituição dos restaurantes, foi questionado o principal n1 ti . ara a

abertura do negócio, sendo admitidas múltiplas respostas. Como resultado .. foi percebi o q e

todos, ou seja, 1000/0 identificaram uma boa oportunidade de negócio, além disto, 16% destes

tinham capital disponível para a abertura, enquanto 640/0 desejava ter un1negócio próprio.

Qual o principal motivo para abertura do
negócio? (respostas múltiplas são

admitidas)

Tinh~l capital di~)ponivel p~tr.a
lllve:~t iI))CI)to

'1 r; I,}/
, \,.,: 'I)

Idc'ntificou UJna 1)0<.1

oportllnid~ldc dc negócio

[~l~lvtl dcsC'rnprcgado

Descj~lvd ter ncgócío próprio

Gráfico 9: Principal motivo para a abel1ura do negócio
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.
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Sobre os recursos utilizados para montar o negócio, 500/0 utilizou recur os próprios

juntamente com recursos financiados pelos bancos, já 340/0 usou recursos próprios mais

recursos de falniliares e os 16% restantes. utilizaranl S0111enterecursos próprios.

Que tipo (s) de recursos utilizou para montar sua
empresa?

()li' ,
,-' • 1 •.•.

lJ t ,.!' ""'JlJ t"-'<'fll't v" , nl'l~"'r'l ()< ,> n 'ir t . > ( o"),I..~_ ~_\. \. .> _, 1,1 .•.•.~J \. . .) '- f/~' "L I~_.

d!l'lhC'lro foi ('n1pl('s,tado por \.lO~~ft-1nHII~lfl'_>

~ ..
j '(J

U l 11 iLOU r('( ur:~o)pràpno~.t: h>~:"'1r~){):,

finan( LJdosjunto .:.1 bdl1(OS

UtillLOt! ::.on)cntf.·' rccur~.os propllCh

("I\'> .
./ . {.

') í)l'.'i... \ . <} ;"~ \1,
v ~•

Gráfico 10: Tipos de recursos utilizados para montar a empresa
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Já em relação ao tempo que a empresa vem atuando no negócio, observa-se que a

grande parte, 52%, estão no mercado a mais de 15 anos .. 160/0 estão atuando a menos de 1 ano,

outros 16% vem atuando entre 3 a 5 anos e os 160/0 restantes estão no mercado entre 11 e 15

anos.

Há qua:nto tempo à empresa vem
atuando no negócio?

2O~~{> : 16~Yb·

40(1.,-
/v

Menosde dela2 :3J5anos 6alO
1ano anos ·anos

11~ 15 CU 1

~)nos -:>

Gráfico 11: Tempo de atuação da empresa
Fonte: Elaborado pelo autor 2013.
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Ainda dentro da constituição da empresa, foi questionado o número

que elas possuem. Como resultado, destaca-se que 340/0 têm de 11 a 20 funcionár-

340/0 tem mais de 21 funcionários.

Quantos funcionários a empresa possui?

o

1')tl)l ,'v

Entre 1 ~)5 Entre 6 ~110 Entre l1t) 20 f\llzlJ:~de 2.1 NdO po~~sui
lu nCt()n~)rio~~fune ion~irios funcion~irío~~ ftlnC'IOntJ rios fu nCIOr)<..lflO~~

Gráfico 12: Quantidade de funcionários
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Sobre a administração financeira do restaurante e quem são os responsáveis por esta

função observou-se que 670/0 dos casos, o serviço é realizado por algum membro da família ..

enquanto 16% são funcionários contratados para esta função e outros 160/0 o proprietário é

quem executa esta tarefa.

Quem é o principal responsável pela
administração financeira da empresa?

70LVI ,'v

r.; 7U,-ç /~I

60~'//ü

16~~V•• "..... . .< u

Proprictúrio f'V'lCl'r)bro (ia
I d~'lernpresJ fan)í!ia
~
~.. _, •• 0.0 •••••••••• ••••• ••••• ••

f LI ncloJ1<.1rio
contra t~ldo

Contador r

Gráfico 13: Responsável pela adtninistração finan e-ra
Fonte: Elaborado pelo autor. 7013.
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3.3.
, ,

ANALISE DE ACESSO AO CREDITO

Para responder a questão principal deste trabalho, foram feito

questionamentos, conforme pode ser observado no instrunlento de coleta de dado qu n

no apêndice desse trabalho. O prinleiro deles foi sobre a contratação de algunla opera, à

crédito. Como resposta, 840/0 afirnlaranl que sinl .. contra o não de 160/0. Enl continuidad

esta linha, dos que responderanl sinl .. foi questionado se tiveralTI alguma dificuldade para

consegui-lo; como resultado .. 600/0 afirnlaranl que não tiveranl dificuldade .. contra /00/0 que

tiveram "pouca dificuldade ....: por finl .. nlais '00/0 tiveranl ....dificuldade na nlaioria das \'ezes ....

em que usou este serviço.

Você já fez uso de alguma operação de
crédito (empréstimos ou financiamentos)?

Gráfico 14: Uso de opera ã de cré i
Fonte: Elaborado p I U L _' 1 .
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Você teve alguma dificuldade em conseguir o
crédito?

70~\,
f1()"" .... , )

r ()""1) ",v

40'\.:''''-. (l..>

NCllhUI)),)

d i fie ukkldt>
Díficukiad(~ na

n1<.I!orÍadd 'vel.es
Díficukiade

", .
Gráfico 15: Dificu Idade de conseguir crédito

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Sobre as transações e as negociações que ocorrem durantes este processo, foi

perguntado quantas vezes estes proprietários negociaram a taxa de juros do empréstimo con1 o

gerente do banco. COlTIO resposta. 400/0 afirmaram que sempre negociam, mas raran1ente

conseguem diminuir as taxas~ já outros 400/0 afirmaram que sempre negociam e na metade a

vezes conseguem alguma 111elhoria'lenquanto 200/0, sempre que negociam, conseg em.

Em suas operações financeiras com os bancos1
quantas vezes você negociou a taxa de j ros de s

empréstimo com o ge e e?

N ..){)!)i ~){)t.l )
- > O•.'

v

SC:'nlpre Ill:. 10e r J arll ~n
ta JS n1 f r

4,Oj+~...!.,l

Sernpre negocio (' nUfl(~l (on~tgo tu ~.j

nlcno 't~

Sernpr~ flegocio e n<~nh.:
consIgo a' 3S nl~n

5el'npfC negoCIo (' ~Cln )(C consigo ~ u

rHCf)Oft:S
jO-j}:."
i.. .' I}

Gráfico 16: egociação de juros com gerentes
Fonte: E1aborado pelo autor, 2013.

Sobre quais foram os principais tipos de dificuldades encontradas na hora de conseguir

o empréstimo desejado, 20% alegaram que tiveram dificuldades em consegllÍr o valor em que
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necessitava. Já outros 20% tiveram dificuldades devido a falta de documentos e ri!!·..., 1

bancos e os expressivos 600/0 afirmaram que tiveram dificuldades, porém apenas bur

conforme expresso no gráfico 17 abaixo:

, .

A dificuldade na hora de contratar algum
empréstimo foi relacionado:

Outros

Teve d:lficuldade crn conseguir divjdlf
crn parcekls que ncccssiL.1v;'1

Teve dihculdadc errl consegcHf o V~1~or
de que nc(C'ssitavi~1

Tt.:n?':~ rlifl·1~··~~lr1.v*{1".('1"'V'I"Jr) :'>f~,>h·) "1('"•••••.lO t,. ",J d '., '1.l d (,.~.H.•.\.H.,. \"h. \.) ",H \(. (, .

doeu fl)(lfltOS pedidos pelos banco':>
'T' .A~ \ I <':~ {.ll' f' t c" I i I.I'! '"a (!<::H:~ 1··••1'-1 'I <.;. \ (') ,-t '> " ~ ,.,,\ t f)l... lO t. f •.~h. (..~t. ~.ti,. _ ..\.. t I~. l ..

burocrólicos

') '··'!Ü ...•:.L, :\,

((). t'.
...l \. .~}

11.\.>,. 1()t<,' ') ()' t.~.' ') ('tu. .'1 ()' l~ r: ()' u. (.)f.')· 1.;',." ',l (,')'t~.<.)\..J ,,·t~ . <•.} .L.., 'lo. . <,} . .J ,-i ',-~ ~ '. . ~} ):.' ~.-: \...;~ . \ ,

Gráfico 17: Dificuldades para conseguir etl1préstitTIos
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Ainda na pesquisa, os proprietários foralll questionados sobre quais eranl a pri

dificuldades encontradas no gerenciamento do negócio. dentro de uma e c la d 1 a -

.
aI

o 1

o menor problema e 5 o maior problelna encontrado. As princi ai d·'" I

ordem alfabética, elencadas abaixo:

f r In..em

• Concorrência muito forte

• Desconhecimento de fontes altemati\ as de

• Falta de capital de giro

• Falta de clientes

• Falta de conhecimentos !ler c a-
• Localização ruim

• Problemas com fomecedore

• Taxa de juros elevadas para empré t· o
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Tabela 5 - Principais dificuldades enfrentadas pelas elnpresas

Principais dificuldade s e nfre ntadas pe las empresas Média Colo .ç-
TAXA DE JUROS ELEVADAS PARA EMPRESrIMe) 2 '"') '"') 5 1 3 / 8'"') 1°-' -' -, -'
FALTA DE CAPITAL DF CiIR() 2 ? ') '"') 4 ') /,50 2°-'
PROBLEMAS COM Fe)RNI':CI~()()RI~S 1 ? 1 4 ') 4 / .,., 3°_.-'-'
DESCONHECIMENTO DE Fe)NTESALTER ATIVAS DE CREDITO 2 2 '"') ') 2 ') ') .17 4°-' -
FAL T A DE CONHECIMENTOS GERE CIAIS 2 ') 1 '"') 1 '"') /.00 5°....., -' -'
CONCORRENCIA MllIT() Fe)RTE ] 2 1 ] '"') ., 1.83 6°-' -'
FAL TA DE CLIENTES '"') 1 ] ? 1 / ) .67 7°-'
LOCALIZAÇÃO RUIM 1 1 1 ') 1 I 1 ., '"') 8°- .-'-'

Fonte: Elaborado pelo autor. 'O) 3.

Conforme pode-se observar na tabela acima, tem-se conlO resultado da pesquisa as

elevadas taxas de juros para enlpréstinlos sendo a principal dificuldade encontrada para a

condução das atividades na empresa. já a segunda maior dificuldade é a falta de capital de giro

seguido pelos problenlas conl fornecedores.
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4. ANALISE DOS RESULTADOS

Os dados apresentados neste capítulo têm por objetivo responder os questionam

levantados ao longo do desenvolvimento deste trabalho~ assin1 COlTIOapresentar as prin i

conclusões consideradas na elaboração dos objetivos propostos.

De acordo com dados do Observatório da Empresa do SEBRAE/SP (2008) é fato que hoje

as MPEs tên1 crescido consideravelmente ao longo dos anos, contribuindo para o crescimento

econôn1ico através de suas ati\ idades ..gerando novos empregos e aumentando a renda de seus

trabalhadores.

Notou-se tambén1.. segundo Zaccarelli (1996), que para manter-se no mercado, buscar

vantagen1 con1petitiva e consequentemente atender necessidades e expectativas do cliente, é

preciso den1andar cada vez mais de crédito junto a bancos, para arcar com despesas de

investimentos ..capital de giro e pagamentos de fornecedores, de acordo com a pesqlIisa feita

pelo SEBRAE (2009).

Antes de abordar ..no entanto, o comparativo entre a pesquisa feita e as questões levantadas

ao longo do desenvolvimento deste trabalho, é preciso fazer algumas considerações sobre as

características gerais dos restaurantes para caracterizá-los e entender o contexto

socioeconôlnico dentro do qual a pesquisa está inserida.

Com relação a principal discussão neste trabalho, sobre o acesso ao crédito, foi perguntado

de acordo com o gráfico 14, se ao menos uma vez o restaurante fez uso de alguma operação de

crédito, onde 840/0 dos restaurantes afirmaram que já fizeram uso deste recurso, ao passo que

apenas 16%, ou seja, 1 restaurante, nunca precisou deste artifício.

Este dado comprova, no entanto, a pesquisa realizada pelo SEBRAE (2009), no qua .

financiamentos e necessidades de crédito, tem aumento nestes últimos anos, e claro, atin~·

todos os setores em que as micro e pequenas empresas, estão inseridas.

Outro tópico relevante, porém, foi sobre as dificuldades enfrentadas pelos resta r~-""L'_'~

alegaram ter precisado deste recurso, como se observa no gráfico 15, 600/0 afin

dificuldades ao conseguir crédito, ao passo que 20% tiveram pouca dificuI ~"•...

restantes, tiveram dificuldade na maioria das vezes.

Quanto a quais foram os tipos de dificuldades enfrentadas Sobre qua'

tipos de dificuldades encontradas na hora de conseguir o empréstimo

que tiveram dificuldades em conseguir o valor em que necessita ~ .



dificuldades devido à falta de documentos exigidos pelos bancos e os expre i ~ 60%

afirmaram que tiveram dificuldades, porém apenas burocráticas.

Este resultado .. contudo, mostra à nova realidade que as n1icro e pequenas elnpresa

vivenciando hoje. através das inúmeras ações ..leis. iniciativas. parcerias con1 bancos. que "en1

dando suporte para facilitar estas transações, e torná-las favoráveis para an1bas as partes.

Outra grande questão também abordada, foi sobre as taxas de juros. no gráfico 16. pôde-se

concluir que todos os empresários tentaram negociar a taxa de juros quando necessitaralTI

deste recurso, porém, 400/0 afirmaram que das vezes qlle tentaranl negociar .. não obtiveralTI

sucesso. Os outros 40% conseguiram negociar a taxa na 111etadedas vezes en1 que tentaram, e

os 20% restantes, afirmaram que sempre que tentaram conseguira111 negociar.

Todavia, para_:constar que este ainda é U111grande problema, de acordo com a tabela 5,

onde os proprietários foram questionados sobre quais era111 as principais dificuldades

encontradas no gerenciamento do negócio, dentro de un1a escala de 1 a 5. sendo 1 o menor

problema e 5 o maior problema encontrado; C01110resultado, as três principais dificuldades

foram: taxa de juros elevadas para empréstimos, falta de capital de giro e problen1as com

fornecedores.

Assim, como discutido neste capítulo, comprova-se que as altas taxas de juros. a e ar da

ampliação de canais de acesso ao crédito. ainda é uma i111portantequestão a er n iderada.

A segunda dificuldade é a falta de capital de giro para a con li J ã ' io de acordo

períodos em qlle se intensificam e perío

se ao fato; entretanto, de época em u

como por exemplo, períodos de féri

Em terceiro lugar. tem- e c o

negócio, os problemas om orn

delas se dá devido à logística. ou a.

m t I

z ' azonal ou seja, tem

-o é ão expressivo. Deve-

com os proprietários dos restauran es. esta nece i a e nlu·ta

aO frequentados·do que outros,

utro fatos.t

n I ai dificuldades no gerenciamento do

raz- s alegadas são inúmeras, mas a principal

momento da pesca até quando chega à cozinhad

dos restaurantes. Este proces o..d n1er a ria ir até seu destino, nem sempre acontece com a

exatidão ,esperada, ao passo que e6 is em fatores externos que não podem s'er cONtrolados,

afetando sua entrega e acarretando no entanto, em sua qualidade, caso o armazenamento e a

conservação não forem feitas de formas adequadas.

Apesar destes resultados apresentarem uma realidade hoje das micro e pequenas empresas,

é necessário enfatizar entretanto, que estes resultados em particular dizem respeito apenas a
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este setor e considerando apenas a realidade na cidade de Volta Redonda, out

podenl apresentar porém, resultados e conclusões diferentes.



,...,
5. CONCLUSOES

Conforme apresentado no trabalho, pode-se perceber a crescente importa i

pequenas empresas na economia brasileira .. independente do setor em que ela I

Contudo. apesar do seu beneficio para a sociedade e a econolllia'l é necessário Ulll c n·U 1

tàtores para ajudá-las a permanecerem no mercado. Questões como um bom gerenciam n .

adn1inistração eficiente do capital e estar de acordo COlllos parâmetros legais. facilitan1

conseguir não só financiamentos, mas também benefícios e isenções por parte do governo.

C0111o objetivo de entender as principais dificuldades enfrentadas no setor de restaurant

de frutos do mar da cidade de Volta Redonda, foi percebido, que 600/0 das enlpresas nã

tiveran1 dificuldade para conseguir crédito, entretanto os 400/0 restantes, apresentaralTI algu1l1

tipo de dificuldade para conseguir este recurso junto aos bancos. Obs·ervou-se tan1bén1 que un1

dos grandes vilões do gerenciamento destas microempresas foram os elevados juros para

conseguir enlpréstinlos, seguidos pela falta de capital de giro e os problcn1as con1

fornecedores.

De outro modo, de acordo com a análise feita através do levantamento bibliográfico e

dados recentes, também mostrou que o acesso ao crédito não é mais uma grande dificuldade

para as micro e pequenas empresas, em vista das inúmeras facilidades e de programas de

apoio a elas.

Para a realização do trabalho, houve algumas dificuldades durante a pesquisa

bibliográfica, pois apesar de terem muitos dados sobre o tema, principalmente pela elaboração

do SEBRAE, existem poucos autores que escrevem e publicam livros sobre o assunto" e

muitos apresentam, no entanto, conceitos antigos, apesar de sua relevância mesmo nos dias de

hoje. Observou-se também que apesar do SEBRAE já fornecer dados atualizados e

recorrentes, são poucas as outras fontes de pesquisa, e quando elas ocorrem, são esporádicas e

nem sempre tão precisas. Já na pesquisa de campo, a maior dificuldade foi com relação a

microempresários receosos e também pelo número restrito de restaurantes de frutos do 11lar

existentes na cidade.

Assim, para futuros estudos sobre o assunto em questão, espera-se que esta breve pesquisa

tenha contribuído para o entendimento do tema e também propõe que seja feito um

levantamento detalhado sobre a contribuição das micro e pequenas empresas por setor

como quais são as novas dificuldades encontradas por estas microempresas nesta no\'a d '



já que os desafios são completamente dinâmicos e mudam de perspectiva com

anos.
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Apêndice 1
B) () Estava desempregado
C) () Identificou uma boa
oportunidade de negócio
O) () Tinha capital disponível para
invest in1ento
6. Há quanto tempo à empresa vem
atuando no negócio?
A) () Menos de 1 ano
B) () de 1 a 2 anos
C . () 3 a 5 anos
O) ) 6 a 1O anos
E 11 a 15 anos
F . in1a de 15 anos

"7. APENDICES

,
ENTREVISTA AO MICROEMPRESARIO-
PROJETO DE MONOGRAFIA
Os dados serão sigilosos ..não sendo
divulgado o nOlne da empresa.
1. Idade:
A) ( ) Abaixo de /1 anos
B) ( )de21a25anos
C) ()
D) ( )
E) ()
F) () Acima de 50 anos

de 26 a 30 ano
de 31 a 40 anos
de 41 a 50 anos

2. Grau de escolaridade: 7. Quant funcionários a empresa possui?
A) ( ) Ensino fundamental A ntfe 1 a 5 funcionários
B) ( ) Ensino lnédio B) E11tr 6a funcionários
C) ( ) Ensino superior C) ( Entre 11 a •.. funcionários
D) ( ) Pós Graduação O) ( ) Mais de _1 funcionário
3. Ocupação anterior ao negócio E) ( ) Não possui funcionários
A) ( ) Ex-funcionário eln empresa
privada
B) () Funcionário público
C) () Empregado em outra empresa
O) () Autônomo (sem empresa
constituída)
E) () Não possui experiência
profissional anterior

4. Possuía alguma experiência anterior no
ran10 que atua atualmente? (respostas
múltiplas são admitidas

A) () Não, nenhuma experiência no
ramo
B) () Sim, como empregado em
empresa no ramo
C) () Sim, como diretor em empresa
do ramo
D) () Sim, como sócio em empresa
do ramo
E) () Sim, como autônomo no ramo

5. Qual o principal motivo para abertura
do negócio? (respostas múltiplas são
admitidas)
A) () Desejava ter negócio próprio

8. QuelTI é o principal responsável pela
adn1inistração financeira da empresa?

A) () Proprietário da empresa
B) () Men1bro da família
C) () Funcionário contratado
D) () Contador
E) ( )Outros.Qual? _

9. Que tipo (s) de recursos utilizou para
montar sua empresa? (respostas múltiplas
são admitidas)

A) ( ) Utilizou somente recursos
, .proprlOS.

B) ( ) Utilizou recursos próprios e
recursos financiados junto à bancos
C) ( ) Utilizou recursos próprios e
recursos e parte do dinheiro foi
emprestado junto aos familiares
D) ( ) Aproveitou incentivos do
governo ou indenizações recebidas
E) ( ) Outros.
Qual? _
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10. Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 correspondente a nenhuma dificuldade e 5 a mai r
dificuldade, assinale quais são as principais dificuldades encontradas na condução d
atividades da sua empresa?

1 2 "') 4 5j

1 . FALTA DE CAPITAL DE GIRO ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
/ TAXA DE JUROS ELEVADAS PARA ( ) () ( ) ( ) ( )•....

,

EMPRESTIMO
"') FAL TA DE CONHECIMENTOS () ( ) ( ) ( ) ( )j.

GERENCIAIS
4. DESCONHECIMENTO DE FONTES () () ( ) ( ) ( ),
AL TERNA TIV AS DE CREDITO (BNDES, ...)
5. PROBLEMAS COM FORNECEDORES () () ( ) ( ) ( )
6. FALTA DE CLIENTES () () ( ) ( ) ( )

'"7. CONCORRENCIA MUITO FORTE () () ( ) ( ) ( ) ,

""8. LOCALIZAÇAO RUIM () () ( ) ( ) ( )
10.1 Com relação à questão anterior, responda abaixo, as quatro principais dificuldades. por

,
ordenl de prioridade, que afetam seu negócio (ESCREVA PELO ~ lT~1ERO
CORRESPONDENTE. Por exemplo, se a maior dificuldade está relacionada C01l1 F LTA DE
CAPITAL DE GIRO, preencha o espaço PRIMEIRO com o número 1: e a 11lai r dificuldade
for problemas com fornecedores, preencha o espaço PRI E RO com númer assinl
sucessivamente ):

PRIMEIRO -----------
SEGUNDO -----------
TERCEIRO -----------
QUARTO _
11. Você já fez uso de alguma operação de crédito (empréstimos e financiamentos)?
A) () Sim
B) () Não

12. Se respondeu (SIM) a questão anterior, responda essa questão; caso foi (NÃO) pule
para questão 14.

Você teve alguma dificuldade em conseguir o crédito? (caso não tenha tido NENHUMA
dificuldade, pule para a questão 14).
A) () Nenhuma dificuldade
B) () pouca dificuldade
,C) () dificuldade na maioria da vezes
D) () dificuldade sempre
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13. A dificuldade na hora de cotratar
algum empréstimo foi relacionado a:
A) () Teve dificuldades, mas somente
burocráticos
B) () Teve dificuldade devido a falta
de docu1l1entos pedidos pelos bancos
C) () Teve dificuldade em conseguir
o valor de que necessitava
D) () Teve dificuldade eln conseguir
dividir o pagamento nos números de
parcelas de que necessitava
E) ( ) outros _

G) () Giro Simples e CDC F
Banco Bradesco.
H) () BNDES Automático
I) () Real Microcrédito - Banco
Santander.

-14. LEIA A AFIRMAÇAO ABAIXO E
RESPONDA SE CONCORDA COM ELA-OUNAO.
Os bancos dificultam o acesso ao crédito
para o microempresário ..E quando eles
concedem, a maioria das vezes teln un1
processo muito demorado~ e com um liInite
de crédito insuficiente para cobrir suas
necessidades. Você concorda com essa
afirmação?
A) () sim, concordo totalmente
B) () sim, mas parcialmente
C) () não concordo

17) Ell1 ll1édia ..quantas vezes por ll1ês sua
enlpresa precisa fazer algun1 tipo
(QUALQUER TIPO) de empréstinlo no
banco?
( ) Nenhluna vez
( ) un1a vez
( ) três vezes
( ) cinco vezes
( ) dez vezes
( ) n1ais de dez vezes

18) Quando você vai pegar algu1l1
empréstimo no banco ..o gerente de seu
banco lhe orienta qual é a melhor operação
financeira ..conl o melhor prazo e a ll1elhor
taxa de juros?

( ) SIM-( )NAO

15. Você conhece os programas de
apoio aos microempresários feito pelos
bancos privados e públicos? (Se a sua
reposta for não, pule para a questão 17)
A) () Sim
B) () Não

19) Em suas operações financeiras C0111os
bancos, quantas vezes você negociou a
taxa de juros de seu empréstimo com o
gerente?

16. Se sim, quais desses programas
você conhece? (é aceitável marcar mais de
uma opção)
A) () Microcrédito do BNDES
B) () Programa FNE do Banco do
Nordeste
C) () Crédito Especial Empresa -
Caixa Econômica Federal
D) () PROGER Urbano Empresarial
- Banco do Brasil
E) () Cartão BNDES
F) () Programa CRESCER do
Governo Federal

( ) Sempre negocio e sempre consigo
taxas menores
( ) Sempre negocio e na metade das vezes
consigo taxas menores
( ) Sempre negocio e raramente consigo
taxas menores
( ) Sempre negocio e nunca consigo taxas
menores
( ) Não negocio.
20) Você já soube, alguma vez ,de algum
caso de algum concorrente seu que
conseguiu taxas de juros melhores do que
as suas?

( ) SIM
( )NÃO
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