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RESUMO

o objetivo geral deste trabalho é compreender quais as dificuldades enfrentadas pelas
Micro e Pequenas Empresas, e entender as razões que levam as mesmas a terem esse
tipo de problema, em especial o acesso ao crédito. Para alcançar o objetivo, foi feito
uma pesquisa exploratória, bibliográfica e descritiva, utilizando como instrumento de
coleta de dados dois questionários, um para o microempresário, e outro para as
instituições financeiras. O referencial teórico conceitua as microempresas, a mortalidade
e a sobrevivência das mesmas, conceitua o crédito financeiro, apresenta duas
ferramentas de concessão de crédito (Credit Scoring e o 5 C' s do crédito) e os tipos de
crédito. Os resultados obtidos na pesquisa foram que os gestores continuam tendo como
dificuldades no gerenciamento das micro e pequenas empresas relacionadas às altas
taxas de juros dos empréstimos e a falta de capital de giro, que corrobora com a
pesquisa do SEBRAE (2004).

Palavras-chave: Micro e Pequenas Empresas; Concessão de crédito, Dificuldades no
gerenciamento.



ABSTRACT

The aim of this study is to understand what the difficulties faced by Small and
Medium Enterprises, and understand the reasons why they have such a problem,
especially access to credit. To achieve the goal, was made an exploratory, descriptive
literature and, using as an instrument of data collection two questionnaires, one for each
business, and one for financiaI institutions. The theoretical conceptualization
microenterprises, mortality and survival of the same, conceptualizes financiaI credit,
resents two tools in lending (Credit Scoring and the 5 C's of credit) and the types of
redit. The results obtained in the research were that managers continue to have such
.fficulties in the management of micro and small businesses related to higher interest
tes on loans and the lack of working capital, which corroborates the research of
EBRAE (2004).

Keywords: Micro and Small Enterprises; lending, difficulties in management.
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1. INTRODUÇÃO

Em meados da década de 1980, que ficou conhecida como a década perdida, muitas

empresas de grande porte começaram a diminuir seus custos e o número de empregos. A

partir desse acontecimento, as Micro e Pequenas Empresas (MPE's) vieram a servir de

amortecedor do desemprego. Elas foram consideradas como uma alternativa para a mão-de-

obra excedente. Por conseguinte, começaram a surgir no final dessa década as primeiras

iniciativas mais concretas para incentivar a abertura de Micro e Pequenas Empresas na

economia. Apesar dessas iniciativas, muitas dessas empresas não conseguiam sobreviver nos

primeiros anos. Muitas são as justificativas para tal acontecimento, dentre elas a má

administração, a falta de políticas públicas, o difícil acesso ao crédito, à burocratização, dentre

outros fatores.

De acordo com a pesquisa recente realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio as Micro

e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2011), as Micro e Pequenas empresas correspondem a 99%

das empresas brasileiras, e também são responsáveis por 78% do saldo líquido de empregos

gerados no Brasil. Sem contar que elas contribuem para 20% do Produto Interno Bruto (PIB)

nacional.

A relevância das Micro e Pequenas Empresas para a Sociedade Brasileira despertou o

interesse para o desenvolvimento de uma pesquisa que analisasse quais são as principais

dificuldades que esse tipo de organização enfrenta, e em especial para a captação de crédito

de terceiros junto a instituições financeiras, uma vez que essa é, segundo o SEBRAE (2004),

uma das principais razões para a mortalidade desse segmento empresarial. Portanto, a

presente pesquisa tem como objetivo geral buscar compreender quais as dificuldades

enfrentadas pelas Micro e Pequenas Empresas no seu gerenciamento e na sua sobrevivência, e

em especial o acesso ao crédito para essas empresas, e quais as razões que levam a essas

dificuldades.

Para tanto, esse objetivo está segmentado nos seguintes objetivos específicos:
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,
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICaS

~ Levantar a percepção dos gestores das Micro e Pequenas Empresas do ramo varejista

de calçados da cidade de Volta Redonda sobre as principais dificuldades encontradas para a

gestão das mesmas;

Levantar a percepção dos gestores das instituições financeiras da cidade de Volta

Redonda sobre as dificuldades de análise para a concessão de crédito para as Micro e

Pequenas Empresas;

Desenvolver uma revisão bibliográfica sobre a definição de microempresa e empresa

de pequeno porte, as suas principais características, suas dificuldades, a mortalidade e

sobrevivência das mesmas;

Desenvolver uma revisão bibliográfica sobre a definição de crédito, os tipos de

crédito, a concessão de crédito e apresentação das duas ferramentas de análise de crédito:

cinco C's do crédito e Credit Scoring,

Desenvolver uma revisão bibliográfica sobre as principais dificuldades das Micro e

Pequenas Empresas, principalmente aquelas relacionadas a dificuldades de acesso ao crédito;

Desenvolver uma revisão bibliográfica sobre as principais dificuldades dos bancos

para a concessão de crédito;

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Conforme Martins (2000, p.40) toda pesquisa envolve pelo menos um problema.

Lakatos e Marconi (2001, p.159) definem problema como uma dificuldade, teórico ou prática,

no conhecimento de alguma coisa de real importância, para o qual se deve encontrar uma

solução.

Segundo pesquisa feita pelo SEBRAE (2011), no Brasil, é criada anualmente mais de

1,2 milhão de novos empreendimentos formais. Desse total, mais de 99% são as Micro e

Pequenas empresas e Empreendedores Individuas. Dado a esse grande número, elas são

apontadas como alternativa para o emprego e desenvolvimento do país.

Essas empresas, portanto, possuem características peculiares e específicas que, talvez,

estariam associadas às dificuldades de seu gerenciamento e sua consequente sobrevivência.
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Exatamente nesse sentido, o presente trabalho busca, por meio de pesquisa empírica, o

aprofundamento em estudos sobre as Micro e Pequenas Empresas que possibilitem seu

entendimento e quais os motivos que levam a sua mortalidade.

A dificuldade nesse estudo está no fato de que existem inúmeras causas que levam a

mortalidade dessas empresas, sendo escolhida para esse trabalho a falta de crédito para o seu

gerenciamento~ sendo analisados os principais efeitos causados por essa dificuldade, tanto

pelo lado das Micro e Pequenas Empresas quanto pelo lado das instituições financeiras.

Trata-se de um relevante problema de estudo, uma vez que essas empresas fomentam

grande percentual da economia do Brasil, sendo grandes fontes de emprego.

1.3 RESULTADOS QUE SE ESPERA ALCANÇAR

Espera-se levantar causas e efeitos relacionados às atividades empresariais das Micro e

Pequenas empresas que levam ao grande percentual de mortalidade desse segmento de

empresas, de forma que seja possível propor, em pesquisas futuras e contínuas a essa,

contramedidas para a mitigação ou, pelo menos, a minimização dos efeitos nocivos às Micro e

Pequenas empresas.

1.4 METODOLOGIA

Pesquisa é a construção de conhecimento original de acordo com certas exigências

científicas. Para que seu estudo seja considerado científico, orienta-se obedecer aos critérios
,

de coerência, consistência, originalidade e objetivação. E desejável que uma pesquisa

científica preencha os seguintes requisitos: "a) a existência de uma pergunta que se deseja

responder; b) a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta; c) a

indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida" (GOLDEMBERG, 1999, p.106)

Para Gil (1999, p.42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um "processo formal e

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos".

A presente pesquisa adotou o método de abordagem exploratória, para proporcionar

uma familiaridade com o tema em questão. Segundo Gil (1999, p.43) as pesquisas

exploratórias visam proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo

aproximativo.
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Consubstanciando a pesquisa exploratória, foi feita uma pesquisa bibliográfica, com o

intuito de recuperar o conhecimento científico acumulado sobre o problema de pesquisa. Gil

(1999) afirma que a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de um material já publicado,

constituída principalmente por livros, artigos periódicos entre outros.

Posteriormente, foi realizada uma pesquisa descritiva a fim de descrever as

características da população ou fenômeno. De acordo com Barros (1986), pesquisa descritiva

é aquela em que o pesquisador observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos

(variáveis) sem manipulá-los. Esse tipo de estudo tem como característica mais significativa à

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a

observação sistemática.

Assim, efetuou-se a aplicação de questionários específicos nesse trabalho de conclusão

de curso, junto aos proprietários das Micro e Pequenas Empresas e os gerentes das

instituições financeiras que lidam com pessoas jurídicas, com a finalidade de compreender as

principais dificuldades encontradas tanto por tomadores quanto para concedentes de crédito,

proporcionando, como resultados, uma melhor compreensão sobre o tema.

Foram distribuídas nas Micro e Pequenas Empresas varejistas de calçados um total de

40 questionários, sendo devolvidos, devidamente preenchidos, somente 24 questionários. O

motivo pelo qual 40% dos questionários não foram respondidos foram os seguintes:

• Os microempresários alegavam que não tinha tempo para responder o questionário,

• Outros não queriam dar as informações pedidas nos questionários dizendo que são

informações sigilosas,

• Os donos ou gerentes não estavam na empresa.

1.5 INFORMAÇÕES SOBRE AS EMPRESAS PESQUISADAS

Quando se deseja colher informações sobre um ou mais aspectos de um grupo grande

ou numeroso, verifica-se, muitas vezes, ser praticamente impossível fazer um levantamento

do todo (MARCONI & LAKATOS, 2001).

Uma pesquisa feita pelo SEBRAE (2009) mostra que o total de microempresas e

empresas de pequeno porte formais, no Brasil, alcançou aproximadamente 7,43 milhões de

unidades nos setores da Indústria, Comércio, Serviços e Agropecuária. Devido ao grande

número de empresas existentes no Brasil, julgou-se inviável e impraticável, em termos de

tempo, custo e acesso às informações, a pesquisa desse universo de empresas. Daí a
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necessidade de investigar apenas uma área específica como amostra, sendo escolhido o ramo

varejista de calçados, de empresas situadas na cidade de Volta Redonda.

Justifica-se a escolha da cidade de Volta Redonda por estar na região Sul Fluminense,

sendo essa região considerada, conforme dos dados do CIDE (Centro de Informações e Dados

do Rio de Janeiro), a terceira maior entre as regiões administrativas do Estado do Rio de

Janeiro. Além disso, conforme Richardson (1999) é essencial que haja uma pré-disposição

favorável das empresas pesquisadas ao trabalho do pesquisador. Esta pré-disposição é

necessária, principalmente, em função do tempo gasto nos levantamentos, do interesse das

pessoas envolvidas e do acesso a documentos e informações. Acredita-se, assim, que pelo

autor desse trabalho de conclusão de curso residir na cidade onde se fará a pesquisa, isso

contribuirá positivamente, tanto no acesso às empresas, quanto às questões de custo, tempo e

deslocamento.

Foram selecionados as Micro e Pequenas empresas do mesmo ramo de atividade, sendo

excluídas dessa amostra as empresas franqueadas. O motivo pelo qual optou-se pela exclusão

dessas empresas, foi porque elas possuem uma estrutura financeira pré-determinada pela

matriz. Também foram selecionados os bancos privados e públicos como as instituições

financeiras.

Seguindo essa premissa, optou-se por pesquisar todas as Micro e Pequenas Empresas

dos principais centros comerciais do município de Volta Redonda: Amaral Peixoto, Vila

Santa Cecília, Aterrado, Retiro. Além disso, os seis principais bancos que atuam no Brasil

foram pesquisados.

Por questões de sigilo, os nomes das instituições financeiras serão resguardados, sendo

elas denominadas: BANCO UM, BANCO DOIS, BANCO TRÊS, BANCO QUATRO,

BANCO CINCO e BANCO SEIS.

Uma vez definido o universo do estudo empírico, partiu-se para a escolha da amostra. A

amostragem pode ser probabilística - em que cada elemento da população tem uma chance

conhecida e diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra e a não-probabilística

- em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra depende do

julgamento do pesquisador (SANTOS, 2003). Aqui, a amostra foi composta pelos gerentes

jurídicos dos bancos e os donos das Micro e Pequenas Empresas do ramo calçadista da

Região Sul Fluminense, ou seja, optou-se pela amostragem não-probabilística intencional

escolhida pelo autor.
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1.6 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Todo planejamento e execução das etapas do processo de pesquisa se concretizam no

momento em que se utiliza o instrumento de coleta de dados (Richardson, 1999).

Conforme Gil (2002) os principais e mais usados instrumentos de coleta de dados são a

entrevista, o formulário e o questionário.

A entrevista é o procedimento mais utilizado no trabalho de campo e, por meio dela, o

pesquisador procura obter informações contidas na fala dos entrevistados. Ela não é uma

conversa despretensiosa e neutra, visto que é uma forma de coleta de dados relatados pelos

entrevistados, "ellquanto sujeitos - objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada

realidade que está sendo focalizada" (CRUZ NETO, 2002, p. 57).

° formulário é um instrumento de coleta de dados que apresenta uma "série de

questões ordenadas sucessivamente e relacionadas com o objetivo do estudo. Sua elaboração

exige procedimentos metodológicos especiais e conhecimentos teóricos do assunto estudados"

(FACHIN ,2003, p. 141).

Segundo Cervo et aI (1996), o questionário é a mais utilizada técnica de coleta de

dados. Tecnicamente falando, o questionário constitui um meio de obter respostas sobre

determinado assunto de maneira que o respondente forneça as informações de seu domínio e

conhecimento. Um questionário compreende uma série de perguntas ordenadas, que devem

ser respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. Os mesmos autores ensinam que

"todo questionário deve ser impessoal, para assegurar a uniformidade na avaliação de uma

situação" .

Para esta pesquisa, adotou-se o questionário como instrumento de coleta de dados. Esse

questionário encontra-se nos Apêndices 1 e 2.
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2. FUNDAMENTAÇA~O TEÓRICA

2.1.1. DEFINIÇÃO DE MICRO EMPRESA E PEQUENA EMPRESA

No Brasil existe uma heterogeneidade quanto à definição de uma microempresa e uma

empresa de pequeno porte. No âmbito federal, ela se enquadra de acordo com a Lei nO9.317,

de 05 de dezembro de 1996, que afirma o seguinte:
Art. 2° Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - microempresa a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita
bruta igualou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
11 - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e
igualou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

Porém, de acordo com a Legislação do Estado de Minas Gerais, o limite de

faturamento é diferente, descrito na Lei n.o 15.219, de 07 de julho de 2004.
Art. 2°_Para os efeitos desta Lei, considera-se:
1-microempresa a pessoa jurídica regularmente constituída e a esse título inscrita no
Cadastro de Contribuintes do ICMS, inclusive as cooperativas de que trata o art. 17
desta Lei, com receita bruta anual, real ou presumida, conforme o caso, de até R$
244.900,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e novecentos reais);
11-empresa de pequeno porte a pessoa jurídica regularmente constituída e a esse
título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, com receita bruta anual, real
ou presumida, conforme o caso, superior a R$ 244.900,00 (duzentos e quarenta e
quatro mil e novecentos reais) e igualou inferior a R$ 1.959.900,00 (um milhão
novecentos e cinquenta e nove mil e novecentos reais);

A legislação do Estado do Rio de Janeiro também possui um faturamento

diferenciado, sendo descrito na Lei n.o 3343, de 29 de dezembro de 1999.

Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3°, considera-se:
I - micro empresa-ME, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver
receita bruta anual igualou inferior a R$ 309.858,00, ou qualquer outro indicador de
atualização monetária que venha a substituí-la.
11- empresa de pequeno porte - EPP, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual
que, não enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$
309.858,00 e igualou inferior a R$1.228.250,00, ou qualquer outro indicador de
atualização monetária que venha a substituÍ-la.
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Segundo a Legislação do Estado de São Paulo, o conceito de microempresa e empresa

de pequeno porte é disposto na Lei n.o 10.086, de 19 de novembro de 1998, sendo o seguinte:

Artigo 10 - Para os fins do disposto nesta lei, consideram - se:
I - microempresa, o contribuinte que, cumulativamente:
a) realizar exclusivamente operações a consumidor ou prestações a usuário final;
b) auferir, durante o ano, receita bruta igualou inferior ao valor de R$ 83.700,00
(oitenta e três mil e setecentos reais);
11- empresa de pequeno porte, o contribuinte que, cumulativamente:
a) realizar exclusivamente operações a consumidor ou prestações a usuário final;
b) auferir, durante o ano, receita bruta superior ao valor de R$ 83. 700,00 (oitenta e
três mil e setecentos reais) e igualou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte
mil reais).

Outra fonte também analisada foi o SEBRAE- Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e

Pequenas Empresa, que classifica a Microempresas e Empresa de pequeno Porte de acordo

com número de empregados, o setor e o faturamento bruto sendo descritos na Tabela 1 a
.seguIr.

Tabela 1: Classificação das MPEs segundo o número de empregados e faturamento
PORTE SETOR EMPREGADOS FATURAMENTO

BRUTO ANUAL
Micro Empresa Comércio e Serviço Até 09. Até

Indústria Até 19. R$ 244.000,00
Pequena Empresa Comércio e Serviço De 10 a49. Entre R$244.000,00 e

Indústria De20a99. R$ 1.200.000,00
Fonte: SEBRAE e Lei Federal no. 9.841, de 05/12/96

Segundo o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) a classificação do porte de

uma empresa está resumida na Tabela 2 a seguir:

Tabela 2: Classificação do porte de uma empresa de acordo com o BNDES

Classificação Receita Operacional
Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões

Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$
16 milhões

Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$
90 milhões

Média-grande elnpresa Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$
300 milhões

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões
Fonte: BNDES (2012)

Portanto, o conceito de microempresa e empresa de pequeno porte é bastante amplo,

variando de região, estado ou município, dependendo do seu porte econômico-financeiro e, às

vezes, setor de atuação.

Para o desenvolvimento desse trabalho adotou-se o conceito utilizado pelo SEBRAE.
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2.1.2 CARACTERÍSTICAS DAS MICRO E PEQUENA EMPRESA.

As características das MPE's foram alvos de estudo de Leone (1999) que serão

descritos na Tabela 3. Segundo a autora, existem três tipos de especificidades que

caracterizam as MPE's: organizacionais, decisionais e individuais.

Tabela 3: Características das MPE's

Especificidades Organizacionais Especificidades Individuais

- Pobreza de recursos;
- Gestão centralizadora;
- Situação extra-organizacional
incontrolável;
- Fraca maturidade organizacional;
- Fraqueza das partes no mercado;
- Estrutura simples e leve;
- Ausência de planejamento;
- Fraca especialização;
- Estratégia intuitiva;
- Sistema de infornlações sitnples.

Especificidades Decisionais

- Tomada de decisão intuitiva;
- Horizonte temporal de curto -
prazo;
- Inexistência de dados
quantitativos;
- Alto grau de autonomia
decisória;
- Racionalidade econômica,
política e familiar.

- Onipotência do
Propri etári oidiri gente;
- Identidade entre pessoa
física e Jurídica;
- Dependência perante certos
funcionários;
- Influência pessoal do
proprietáriol dirigente;
- Simbiose entre patrimônio
social e pessoal;
- Propriedade dos capitais;
- Propensão a riscos
calculados.

Fonte: Adaptado de Leone (1999)

Seguindo a linha de pensamento de Leone (1999), outra característica comum nas

Micro e Pequenas empresas, em sua maioria é que a contratação de mão de obra é feita pelos

"donos", ou seja, os sócios e/ou membros da família. Por isso, na maioria das vezes, pela falta

de conhecimentos na área de recursos humanos, a contratação acaba acontecendo de forma

equivocada. Como afirma Dessler (2003, p.106) "selecionar os funcionários certos é

importante porque o bom desempenho da empresa depende em parte deles. Funcionários com

boas habilidades e atributos farão um trabalho melhor para a mesma".

De acordo com a pesquisa realizada pelo SEBRAE (2011), as Micro e Pequenas

empresas foram responsáveis por 78,0% do saldo líquido de empregos gerados no Brasil.

Algumas características dessas empresas podem ser usadas como vantagens

competitivas. Gomez (1997) ressalta o fato de essas empresas possuírem um número reduzido

de funcionários, será cada vez melhor dirigido-se o seu gestor conseguir dinamizá-la por

inteiro. Outra vantagem é o fato das pequenas empresas possuírem uma estrutura funcional

enxuta; o que possibilita atingir, de maneira mais rápida, todos os seus funcionários, quando

comparado com as grandes empresas.

Rocha (2008) afirma que as MPE's, normalmente, atuam em um mercado de bens,

produtos e serviços com características de demanda elástica e com grandes flutuações no
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tempo. O mesmo autor complementa dizendo que as mesmas não apresentam barreiras de

entrada e com uma concorrência bastante acirrada.

Confonne Santos (2001), a maioria das MPE' s possuem uma baixa intensidade de

capital, levando muitas delas a não investir em inovações tecnológicas. A gestão financeira,

na maior parte do tempo, é direcionada para a resolução de problemas de capital de giro, entre

eles o financiamento de estoques, gerenciamento de inadimplência de clientes e caixas

insllficientes.

De acordo com o Artigo 179, da Constituição Federal, as microempresas e empresas

de pequeno porte possuem um tratamento diferenciado:

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei.

Além desse tratamento jurídico diferenciado, algumas instituições financeiras possuem

formas diferenciadas de financiamento para as microempresas e as pequenas empresas, como

por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), que oferece opções de

financiamento com melhores condições de custos, prazos e níveis de participação que,

infelizmente, muitas vezes não chegam ao conhecimento dos micro e pequenos empresários,

uma vez que as instituições financeiras, que fazem a intermediação das operações financeiras

do BNDES, não possuem interesse em fazê-lo.

Apesar do tratamento diferenciado com relação as suas obrigações, a pesquisa

realizada pelo SEBRAE, em 2011, mostra que no Brasil, e também no mundo, os dois

primeiros anos de atividade de uma nova empresa são os mais difíceis. Segundo Casarotto et

ai (1998), um problema crucial para as pequenas empresas brasileiras é o acesso ao crédito,

especialmente de longo prazo, no qual as operações se dão morosamente, cabendo ao agente

financeiro arcar com um custo operacional elevado.

2.1.3 MICROEMPRESA DO SETOR VAREJISTA DE CALÇADOS

O foco desta pesquisa é estudar as MPE's do setor varejista de calçados.

Na Tabela 4 são demonstrados por segmentos de atividade a quantidade de Micro e

pequenas empresas, colocando em comparação os anos de 2000 e 2004.
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Tabela 4- Brasil- Distribuição das MPEs do setor de comércio

Segmentos de atividades 2000 2004 Variação

MPEs % 2004/2000MPEs %

Minimercados e mercearias 280192 12,10% 305522 10,8% 9,0%

Varejo do vestuário 248812 10,70 % 303235 10,7% 21,9%

Materiais de construção 159158 6,80 % 202605 7,2% 27,3%

Farmácias e perfumarias 101771 4,40 % 130271 4,6% 28,0%

Comércio de autopeças 94837 4,10 % 127402 4,5% 34,3%
Varejo de materiais e equipamentos para

escritório e informática 56796 2,40 % 90973 3,2% 60,2%

Varejo de tecidos e artigos de armarinho 83515 3,60 % 88262 3,1% 5,7%

Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 63890 2,70 0/0 83932 3% 31,4%

Manutenção e reparação de veículos 71347 3,10 % 79912 2,8% 12,0%

Varejo de móveis e artigos de iluminação 61342 2,60 % 79619 2,8% 29,8%

Varejo de bebidas 69724 3,00 % 78538 2,8% 12,6%

Livrarias,pa.pelarias e bancas dejornal. 50684 2,20 % 67692 2,4% 33,6%

Padarias 49535 2,10 % 58335 2,1% 17,8%
Representantes comerciais de produtos

diversos 43941 1,90 % 55464 2% 26,2%

Varejo de eletrodomésticos 37633 1,60 % 52882 1,9% 40,5%

Açougues 48303 2,10 0/0 50181 1,8% 3,9%

Varejo de combustíveis 36194 1,60 % 44142 1,6% 22,0%
Varejo de calçados, artigos de couro e.

35521 1,50 % 43522 1,5% 22,5%vIagem.

Comércio de veículos automotores 26227 1,10 % 35495 1,3% 35,3%

Outras classes 704138 30,30 % 844769 29,9% 20,0%

Total 2323560 100% 2822753 100% 21,5%
Fonte: RAIS/ MTE (2004). Elaboração: Observatório das MPEs/SEBRAE-SP

A partir dos dados da Tabela 4 pode-se concluir que o varejo de calçados, artigos de

couro e viagem no ano de 2000 era 1,5% do comércio, não sofrendo nenhuma alteração no

ano de 2004 mantendo os 1,5% do comércio.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística - IBGE (2001), as Micro e Pequenas empresas de comércio varejista de tecidos,

artigos de armarinhos, vestuários e calçados empregam cerca de 611.212, sendo desse valor

56,13% são assalariado e 43,87% não são assalariados (proprietários e membros da família).

Em uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2005), foram investigados se as MPE's do

ramo calçadista utilizam crédito. A conclusão foi, de acordo com a amostra de 26 empresas

entrevistadas da região de Novo Hamburgo (RS), Jaú (SP), Birigui (SP), Nova Serrana (MG)

e Juazeiro do Norte (CE), que mais de 73% utilizam alguma fonte de crédito, e com relação

ao seu porte, foram constatados também que as menores empresas são as que mais utilizam.
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Nessa mesma pesquisa, analisou-se como as empresas fazem uso do crédito, e observou-se

que as fontes de crédito mais utilizadas pelas Micro e Pequenas empresas do ramo calçadista

das regiões de Nova Hamburgo, Jaú, Birigui, Nova Serrana e Juazeiro do Norte, são os

descontos em duplicatas e os cheques.

Ainda sobre a pesquisa do SEBRAE (2005), constatou-se que a maioria dessas

empresas utiliza de forma errônea o seu capital próprio, em que muitos os casos são utilizados

para a imobilização do capital, ou seja, em reformas ou ampliações de suas empresas. Muitas

delas não possuem um conhecimento sobre as ofertas de linhas de crédito oferecidas pelo

governo para esse fim, e acabam financiando seu capital de giro com opções de crédito mais

caras e com menos garantias, recorrendo a bancos e empresas de Factoring.

A pesquisa conclui dizendo que existem dois problemas para o crédito. Um deles é a

oferta que não parece ser suficiente, ou então que as linhas de crédito existentes não são

divulgadas a ponto de alcançarem os micros empresários. E o segundo problema, é a grande

desinformação na utilização do crédito, que é decorrência da baixa capacidade de gestão

destas empresas.

2.1.4 MORTALIDADE/SOBREVIVÊNCIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Em um estudo realizado pelo SEBRAE (2008), em que se faz um monitoramento dos

10 anos das microempresas, de 1997 até 2007, relata-se as razões do aumento da mortalidade

dessas empresas durante esse período. O contexto econômico desse período contribuiu

fortemente para que acontecesse tal efeito. Dentre eles, destacam-se:

• Resquícios da crise Asiática de 1997 e a crise russa de 1998, que levaram a uma forte

oscilação e forte aumento da taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic.

• Mudança no regime cambial em fevereiro de 1999, com forte oscilação do câmbio a

partir daí, e em especial em 2002, e consequente pressão nos custos das matérias primas e

produtos importados;

• Racionamento de energia elétrica a partir de abril de 2001, seguido pela crise nos

mercados financeiros internacionais em fins de 2001 e a crise argentina em 2001 e 2002, o que

levou à forte oscilação do dólar e novo aumento da taxa básica de juros (2002/2003); e

• Novo aumento da taxa básica de juros na economia brasileira, a partir de fins de 2004,

utilizado pelas autoridades monetárias como principal mecanismo para manter o controle da

taxa de inflação doméstica.
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Posteriormente, de forma positiva para as MPEs, ocorreram várias mudanças no

contexto institucional que, em parte, minoraram os efeitos adversos das crises externas.

Mudanças estruturais que tendem a criar um ambiente mais favorável aos pequenos negócios,

no longo prazo. Entre os mecanismos de apoio às empresas que foram instituídos nesse

período, destacam-se:

• A implantação do SIMPLES Federal (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei

Federal 9.317 de 5/12/96), regime de recolhimento de impostos simplificado e com alíquotas

menores para MPEs com faturamento bruto anual de até R$ 1.200.000 (um milhão e duzentos

mil reais). Entre as vantagens para as MPEs destacam-se a menor carga tributária e a redução

da burocracia, sendo esta última ainda mais importante do que aquela primeira. Os efeitos

dessas medidas foram sentidos com mais intensidade nos primeiros anos de sua aplicação,

período que concentrou o maior número de adesões por parte das empresas (1997/98).

• A implantação de regimes fiscais diferenciados e favoráveis às MPEs no âmbito dos

governos estaduais. Por exemplo, no estado de São Paulo, as MPEs contribuintes do ICMS

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) puderam se beneficiar do

SIMPLES Paulista, que previa isenção de imposto estadual (ICMS) para empresas com

faturamento até R$ 150 mil/ano e alíquotas progressivas para empresas com faturamento até

R$ 1,2 milhão/ano, instituído pela lei estadual 10.086 de 19/11/98. A exemplo do SIMPLES

Federal, seus efeitos foram mais sentidos nos primeiros anos de sua aplicação (1999/00).

• O esforço de elaboração e aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa,

considerada o novo Estatuto nacional das MPEs. Trata-se da Lei complementar nO.123, de

14/12/2006, que propõe um amplo leque de ações diferenciadas e favoráveis às MPEs, nos

campos de: unificação dos regimes de impostos federais, estaduais e municipais para MPEs;

desoneração tributária das exportações de MPEs; dispensa de algumas obrigações trabalhistas;

simplificação do processo de abertura e encerramento de empresas; facilitação no acesso ao

crédito e aos serviços de inovação tecnológica; preferência nas compras governamentais; e

incentivo ao associativismo e à formação de consórcios de MPEs.

Por conseguinte, aparentemente, devido à melhora no ambiente econômico e a

ampliação das medidas de apoio aos pequenos negócios, houve uma redução das taxas de

mortalidade das empresas. Além dessa melhoria no cenário político, a pesquisa realizada

observou uma melhoria da escolaridade dos empresários, que pode ser constatada por meio da

Figura 1.
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Figura 1 - Empreendedores por faixa de escolaridade (empresas com até um ano de constituição.

Fonte: Observatório das MPEs do SEBRAE-SP, 2006.

Conforme a pesquisa realizada pelo SEBRAE (2011), tomando como referência as

empresas brasileiras constituídas em 2006, a taxa de sobrevivência das empresas com até dois

anos de atividade foi de 73,1%. Esse nível de sobrevivência foi superior à taxa das empresas

com até dois anos das empresas constituídas em 2005, demonstrada no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Taxa de sobrevivência de empresas de 2 anos, evolução no Brasil

Fonte: SEBRAE(2011)
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Como a taxa de mortalidade é um complemento da taxa de sobrevivência, pode-se

afirmar que as empresas constituídas em 2006 tiveram uma melhora nesse quesito, conforme

expressa o Gráfico 2, a seguir:
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Gráfico 2 - Taxa de mortalidade de empresas com 2 anos, evolução no Brasil

Fonte: SEBRAE (2011)

Sob O ponto de vista setorial (Gráfico 3), no mesmo período, a evolução da

sobrevivência foi positiva para todos os grandes setores: indústria, comércio, serviços e

construção civil. Verificou-se que a sobrevivência nas empresas do setor industrial é superior

em relação aos outros setores. De acordo com SEBRAE (2011), isso pode ser explicado

devido ao setor industrial possuir barreiras de entradas bem maiores que os outros setores,

gerando, assim, uma menor pressão da concorrência.
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Gráfico 3- Taxa de sobrevivência de empresas de 2 anos, evolução por setores de atividades

Fonte: SEBRAE(2011)
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Por regiões do País (Gráfico 4), verifica-se que a taxa de sobrevivência é maior na

região sudeste (76,4%) com relação à taxa nacional (73,1%). Na sequência, vêm as regiões

Sul (71,7%), Nordeste (69,1%), Centro-oeste (68,3%) e Norte (66%).

100,OO~).ó .
~

O00°·/I. .~·o

50 O·0°/, " -' (1

Sudeste BRASil SuJ Nordeste Centro-oeste Norte

Gráfico 4 - Taxa de sobrevivência de empresas de dois anos, para as empresas constituídas em 2006, por regiões

do Brasil.

Fonte: SEBRAE (2011)

Como apontado na pesquisa do SEBRAE (2011), apesar do índice de mortalidade das

MPE vir diminuindo ao longo do tempo, no Brasil esse índice ainda é bem significativo,

principalmente quando se trata do estagio inicial do negócio (os primeiros dois anos de

existência), devendo o empreendedor atentar para quais são os principais fatores que levam a

empresa à falência. Como citado por Chiavenato (2008, p. 15), "nos novos negócios, a

mortalidade prematura é elevadíssima, pois os riscos são inúmeros e perigos não faltam".

Com os estudos realizados pelo SEBRAE (2011), contatou-se que a causa da

mortalidade das Micro Empresas não pode ser atribuída somente a um fator, mas sim a várias

falhas e problemas que, por não serem resolvidos no tempo apropriado, levaram à paralisação

de suas atividades.

De acordo com Pinheiro (1996), as principais dificuldades das pequenas empresas são:

a) na área financeira: limitação de recursos próprios e dificuldade na obtenção de

financiamento; determinação de fluxos de caixa que permitam a manutenção das necessidades

de giro da empresa; sistema de cobrança; critério e análise para concessão de crédito para

clientes; sistema contábil para controle fiscal.

b) na produtividade: estabelecimento de procedimentos para apuração de custos;

procedimentos para manutenção, utilização e controle de estoques, equipamentos; planos de

produção para redução de equipamentos e mão-de-obra ociosa.

c) no marketing: desenvolvimento de técnicas de marketing para conhecimento e participação

no mercado; informações e análise da concorrência; adoção de estratégias para tomar a

empresa competitiva.
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d) em recursos humanos: manutenção de clima de satisfação dos funcionários; políticas para

redução da rotatividade; dificuldade de captar recursos humanos no mercado.

e) na informática: utilização da informática para operações.

De acordo com Maximiano (2006), as principais razões de mortalidade das MPE's nos

primeiros anos de existência estão relacionadas com os seguintes itens: a falta de políticas

públicas que viabilizem a consolidação de novos empreendimentos; a falta de financiamento;

as elevadas cargas tributárias; e por ultimo a demora e a burocracia para se abrir e legalizar

uma eInpresa.

Domelas (2005) aponta como as principais causas para o insucesso de pequenas

empresas, a falta de planejamento, a deficiência na gestão, políticas de apoio insuficientes,

conjuntura econômica e fatores pessoais.

Em uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2004) as principais causas apontadas pelos

empresários foram às falhas gerenciais, a falta de políticas públicas e o arcabouço legal,

causas econômicas conjunturais e a logística operacional. Na Tabela 5 estão demonstradas as

colocações atribuídas pelos empresários entrevistados, a cada causa apresentada pela
•pesquIsa.

Tabela 5- Causas das dificuldades e razões para o fechamento das empresas

Dificuldades/ Razões MPEs

Carga tributária elevada 68%

Falta de capital de giro 42%

Recessão econômica no país 35%

Concorrência muito forte 32%

Falta de crédito bancário 19%

Maus pagadores 18%

Falta de mão-de-obra qualificada 17%

Prob lemas financeiros 15%

Falta de clientes 14%

Falta de conhecimentos gerenciais 8%

Problemas com a fiscalização 6%

Ponto/ local inadequado 4%

Instalações inadequadas 4%

Desconhecimento do mercado 4%

Outra razão 3%
L- 0- .______ -

Fonte: Adaptado da pesquisa realizada pelo SEBRAE (2004_.
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Como destacados por vários autores e pela pesquisa realizada pelo SEBRAE(2004) a

falta de capital de giro é apontada como umas das principais causas da mortalidade desse

segmento (MPE's), a falta de crédito bancário no prazo, valor e custo adequado. Esse fator

inspirou a realização dessa pesquisa, com o intuito de se aprofundar nesse tipo específico de

problema e, por meio do conhecimento adquirido, contribuir com sugestões para sua
• •• f"ttrImlnlmlzaçao.

2.2. CRÉDITO FINANCEIRO

o conceito de crédito pode ser analisado sobre várias maneiras e perspectivas. Filho

(1990) afirma que crédito é confiança. Confiança em uma pessoa (física ou jurídica) que hoje

se compromete a cumprir uma obrigação futura. Deriva da palavra "credare", uma expressão

latina que significa acreditar ou confiar. Conforme Schrickel (1998), crédito é todo ato de

vontade ou disposição de alguém de emprestar, por tempo determinado, parte de seu

patrimônio a outra pessoa, com a esperança de que a esta parcela volte a sua posse

integralmente.

De acordo com Silva (1998), as operações de crédito constituem o próprio negócio das

instituições financeiras. Em outras palavras, a função dos bancos é de emprestar o capital ou

de financiar os bens dos clientes funcionando como "intermediário financeiro". O mesmo

autor diz que a concessão de crédito num banco consiste em emprestar dinheiro, isto é,

colocar à disposição do cliente determinado valor monetário em determinado momento,

mediante promessa de pagamento futuro. A taxa de juros será a retribuição por essa prestação

de serviço, cujo recebimento poderá ser antecipado, periódico ou mesmo ao final do período,

juntamente com o principal emprestado.

O crédito pode levar ao aumento do nível de atividade de uma empresa, ajudar na

execução de projetos nos quais as empresas não possuam recursos próprios suficientes, além

de, para as pessoas físicas, ajudar na obtenção de bens, moradia, alimentos, entre outros. Por

outro lado, deve-se levar em conta que o crédito também pode levar as empresas ou pessoas

físicas ao endividamento (Silva, 1998).

No ambiente das Micro e Pequenas empresas, as principais instituições financeiras que

oferecem crédito são bancos, cooperativas de créditos, financeiras, ONGs de crédito ou

sociedades de crédito ao microempreendedor. Alguns exemplos governamentais é o Fundo de

Amparo ao Trabalhador (FAT) que possui uma linha de crédito específica para atender as

microempresas. Outros exemplos são: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o
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BNDES. Quando se é cooperado ou tem condições de tomar-se um, as cooperativas de crédito

efetuam as maiorias das operações de crédito disponíveis nos bancos.

As sociedades de crédito ao microempreendedor são instituições autorizadas a

funcionar pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e regulamentadas pelo Banco Central

para efetuarem liberação de crédito e procedimentos semelhantes às ONG's de crédito.

Mas para a concessão de crédito, deve ser feita uma análise de crédito. Segundo

Santos (2003) esse processo de análise e concessão de crédito recorre ao uso de técnicas

subjetivas e/ou objetivas ou estatísticas. A técnica subjetiva é baseada no julgamento humano

e a técnica objetiva utiliza processos estatísticos.

Uma técnica subjetiva conhecida é o cinco C's do crédito, sendo eles: caráter,

capacidade, capital, colateral e condições. Esses critérios de avaliação permitem aos analistas

levantar informações que permitem julgar a emissão de crédito para o solicitante e sobre a

operação. Observa-se que esse levantamento de informações pode ser analisado de forma

subjetiva, devido o fato de que para alguns analistas, certos dados podem ser relevantes e para

outros não. Assim, os critérios de avaliação possuem fortes características pessoais dos

analistas, devido a suas experiências passadas, das prioridades de cada um, ou a sua formação

técnica.

Schrickel (1998) relata o seguinte sobre a subjetividade da concessão de crédito:
A habilidade de pagar é de suma importância, pois é ela que oferece elementos
objetivos e quantificados de convencimento que ajudam a construir a decisão de,
emprestar. Mas não é tudo. E preciso ir mais fundo na questão de emprestar ou não.
É preciso apelar para certa dose de subjetivismo, aquilo que se convencionou
chamar de feeling. Seja o que for, é preciso avaliar a honesta intenção do devedor
em pagar. (Schrickel, 1998, p. 47)

Por conseguinte, os C's do crédito são divididos em dois grupos, onde caráter e

capacidade estão no grupo dos aspectos pessoais, e capital, condições e colateral estão no

grupo dos aspectos financeiros. Os conceitos de cada C's do crédito estão conceituados na

Figura 2:
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Fonte: Santos (2003:44)
Figura 2 : C's do crédito

Sobre o caráter, Schrickel (1998, p. 48) destaca o seguinte: "O caráter, relacionado aos

empréstimos em geral, refere-se, portanto, à determinação de pagar do tomador". Para o

mesmo autor, esse é o "C"" insubstituível e nunca negligenciável. Assim sendo., erros na

análise do caráter do solicitante podem ocasionar em perdas irreparáveis para o emprestador.

De acordo com o mesmo autor, a capacidade é apreendida e desenvolvida pelo

indivíduo através de seu processo de aculturamento desde os tempos dos bancos escolares até

sua profissionalização. A capacidade refere-se à habilidade de gerar fontes de pagamento.

Silva (1998, p. 87) afirma que "no estudo dos Cs do crédito., o Capital refere-se à

situação econômico-financeira da empresa., no que diz respeito aos seus bens e recursos

possuídos para saldar seus débitos".

Conforme Schrickel (1998, p. 53) "as Condições dizem respeito ao micro e macro

cenário em que o tomador de empréstimos está inserido. No caso de empresas, tal cenário é o

ramo de atividade e a economia como um todo".

Silva (1998, p. 96) defende que "o colateral refere-se à capacidade do cliente em

oferecer garantias complementares. A garantia é uma espécie de segurança adicional e, em

alguns casos, a concessão de crédito precisará dela para compensar as fraquezas decorrentes

dos outros fatores de risco".

Ressalta-se, ainda, que, não se devem tomar decisões somente com base em um "C"

do crédito, pois, todos eles devem ser analisados em conjunto, para que se possa ter uma

análise mais confiável e realista do solicitante de empréstimo.
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2.2.1 CREDIT SCORING

Conforme Blatt (1999) a utilização e a aplicação de Credit Scoring e outras

ferramentas para a análise de crédito se iniciaram na década de 1930 em companhias

seguradoras. Entretanto, de acordo com Vasconcelos (2002), somente a partir da década de

1960, foram utilizadas pelas instituições financeiras. Os precursores da metodologia do Credit

Scoring para identificação de bons ou maus tomadores foram os autores Fisher (1936) e

Durand (1941) apud Santos (2007).

Santos et ai (2007) afirma que o Credit Scoring "trata-se de modelo de avaliação

baseado em uma fórmula estatística desenvolvida com base em dados cadastrais, financeiros,

patrimoniais e de idoneidade dos clientes". Lewis (1992) complementa dizendo que os

modelos de Credit Scoring são sistemas que atribuem pontuações às variáveis de decisão para

a concessão de crédito, através de aplicação de técnicas estatísticas.

Conforme Caouette et ai. (2000) os modelos tradicionais de Credit Scoring atribuem

pesos ou pontuações estaticamente predeterminados para algumas variáveis do solicitante

gerando um escore de crédito. Thomas (2000) e Saunders (2000) concordam dizendo que a

classificação de crédito pode ser utilizada pelo analista para avaliar a probabilidade de que um

determinado cliente venha a se tomar inadimplente, ou que ele seja bom ou mau pagador, de

acordo com a pontuação obtida por cada crédito. Através dessa classificação, pode-se orientar

a decisão do analista em relação à concessão ou não do crédito solicitado. A Figura 3, feita

por Chaia (2003), demonstra o processo de concessão de crédito com o uso de modelos Credit

Scoring.

Solicitantes
de crédito

Sistema de
Classificação
por score

Análise do
benefício da
recusa do
crédito

Figura 3 - Processo de concessão de crédito com o uso de modelos Credit Scoring
Fonte: Chaia (2003, p.30)



32

Blatt (1999) destaca que para o desenvolvimento do Credit Scoring deve-se seguir as

seguintes etapas:

• Planejamento e definições: mercados e produtos de crédito para os quais será

desenvolvido o sistema, finalidades de uso, tipos de clientes, conceito de inadimplência a ser

adotado e horizonte de previsão do modelo;

• Identificação das variáveis potenciais: caracterização do proponente ao crédito,

caracterização da operação, seleção das variáveis significativas para o modelo e análise das

restrições a serem consideradas em relação às variáveis;

• Planejamento amostraI e coleta de dados: seleção e dimensionamento da amostra,

coleta dos dados e montagem 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; em outras palavras, é o ponto a partir do qual a instituição

financeira pode aprovar a liberação do crédito.

De acordo com Chaia (2003), as principais vantagens dos modelos de Credit Scoring
,...,sao:

• Consistência: são modelos bem elaborados, que utilizam a experiência da instituição, e

servem para administrar objetivamente os créditos dos clientes já existentes e dos novos

solicitantes;

• Facilidade: os modelos Credit Scoring tendem a ser simples e de fácil interpretação,

com instalação relativamente fácil. As metodologias utilizadas para construção de tais

modelos são comuns e bem entendidas, assim como as abordagens de avaliação dos mesmos;

• Melhor organização da informação de crédito: a sistematização e organização das

informações contribuem para a melhoria do processo de concessão de crédito;

• Redução de metodologia subjetiva: o uso de método quantitativo com regras claras e

bem definidas contribui para a diminuição do subjetivismo na avaliação do risco de crédito;

• Maior eficiência do processo: o uso de modelos Credit Scoring na concessão de

crédito direciona os esforços dos analistas, trazendo redução de tempo e maior eficiência a

este processo.

O mesmo autor também demonstra as principais desvantagens dos modelos de Credit

Scoring:
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• Custo de desenvolvimento: desenvolver um sistema Credit Scoring pode acarretar

custos, não somente com o si~tema em si, mas também com o suporte necessário para sua

construção, como por exemplo, profissionais capacitados, equipamentos, coleta de

informações necessárias ao desenvolvimento do modelo, dentre outros;

• Excesso de confiança nos modelos: algumas estatísticas podem superestimar a eficácia

dos modelos, fazendo com que usuários, principalmente aqueles menos experientes,

considerem tais modelos perfeitos, não criticando seus resultados;

• Falta de dados oportunos: se o modelo necessita de dados que não foram informados,

pode haver problemas na sua utilização na instituição, gerando resultados diferentes dos

esperados. Além da falta de algumas informações necessárias, faz-se necessário analisar

também a qualidade e fidedignidade das informações disponíveis, uma vez que elas

representam o insumo principal dos modelos de Credit Scoring;

• Interpretação equivocada dos escores: o uso inadequado do sistema devido à falta de

treinamento e aprendizagem de como utilizar suas informações pode ocasionar problemas

sérios à instituição.

Com base no que foi abordado nessa seção, chega-se a conclusão que os modelos de

Credit Scoring podem trazer benefícios a uma instituição financeira, quando usados de

maneira adequada. Porém, deve-se levar em conta que eles também possuem limitações que

precisam ser bem avaliadas antes de seu desenvolvimento e implementação.

2.2.2 ANALISE DE CRÉDITO NA VISÃO DOS BANCOS

Securato (2002) e Almeida et aI. (2000) afirmam que as principais variáveis utilizadas

para decisão e análise de crédito pelos diversos bancos, são basicamente as mesmas, sendo

elas os dados cadastrais do tomador, os conjuntos de informações sobre o cliente colhido no

mercado do qual ele participa, os conjuntos de indicadores financeiros feitos através da

análise dos balanços contábeis, as declarações de impostos ou relatórios gerenciais passados,

quais as garantias reais· do tomador, além das consultas a Centralização de Serviço de Bancos

S.A. - SERASA - e ao Banco Central do Brasil. Ocorre, porém, quando o crédito é concedido

para uma Micro ou Pequena Empresa, muitas vezes não existe uma demonstração financeira

que expresse a realidade da empresa sendo inviável e até mesmo complexo, extrair índices

financeiros e documentos que possa analisar o real risco delas.
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Baumgartner (2004) acrescenta que no sistema bancário, exceto os bancos de

desenvolvimento, que o pequeno empresário é obrigado a competir com as grandes empresas,

sujeitando-se a critérios de seletividade e reciprocidade a elas concedidos na obtenção de

financiamentos.

Na maioria dos casos, os pequenos empresários não conseguem se enquadrar dentro

dos critérios dos bancos por não possuírem os documentos tais como balanços patrimoniais.

Devido à falta dessas informações, como afirma Romero (1995), muitos bancos não têm

interesse em prover crédito com prazos maiores e custos financeiros menores aos Micro e

Pequenos empresários; isso porque eles não conseguem mensurar os riscos do crédito que

essas empresas podem assumir.

Em contraponto a essa dificuldade, os bancos recorrem a outras variáveis para analisar

o risco das Micro e Pequenas empresas. Essas variáveis serão discutidas e apresentadas na
. , .pesquIsa emplrlca.

,
2.2.3 TIPOS DE CREDITO

Nos dias atuais, os bancos comerciais e de investimentos têm participado do mercado

financeiro através de desenvolvimento e venda de produtos voltados para aplicações e

financiamentos. As pessoas, as empresas e governo com sobras ou déficits de caixa buscam

esses produtos financeiros para satisfazer suas necessidades (Assaf, 2001). Existe no mercado

financeiro uma enorme variedade desses produtos, que se diferenciam em seus prazos de

pagamento, taxas cobradas, ou pelas formas de pagamento e de garantias, tendo como limite a

criatividade dos bancos, mas com limitações impostas pelo Banco Central.

Conforme Rigo et ai. (2010) as principais modalidades de crédito bancário de curto

prazo são distribuídas em cinco categorias: os descontos de títulos, os créditos rotativos, as

operações de vendar, o crédito direto ao consumidor e as operações de Factoring. Outra

modalidade de crédito bancário, mas que é somente específico para as microempresas, é o

Microcrédi to.

Fortuna (2003) acrescenta outras modalidades de crédito bancário, sendo eles:

Cheques Especiais, Contratos de Mútuo, Compror, Aluguel de Export Notes, CDC - Crédito

Direto ao Consumidor, CDC com lnterveniência, CD - Crédito Diretíssimo, Crédito

Automático por Cheque. O mesmo autor também apresenta as linhas de financiamentos de

longo prazo feitas pelo BNDES que também são fontes de crédito para as MPE's, sendo elas:
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FINEM, BNDES Automático, FINAME, FINAME Agrícola e BNDES - Exim

Financiamento à Exportação. Estas alternativas serão apresentadas a seguir.

2.2.3.1 Desconto de títulos

De acordo com os autores Rigo et aI. (2010) e Fortuna (2003), os descontos de títulos

são operações comuns realizadas pelas empresas junto aos bancos comerciais. O desconto

representa a negociação de título representativo de crédito em algum momento antes do seu

vencimento: é a antecipação de recebimento de crédito através de cessão dos direitos a um

banco.

Essas operações podem ser desdobradas em três modalidades:

• Desconto de Duplicatas: é um adiantamento de recursos, feito pelo banco, sobre os

valores dos respectivos títulos. Por meio dessa operação, o cliente recebe antecipadamente o

valor correspondente às suas vendas a prazo. Porém, ao apresentar um título de vencimento

futuro, o cliente não receberá totalmente o valor da duplicata. O banco, sobre esse valor,

deduzirá uma taxa de desconto, além de impostos e encargos administrativos (FORTUNA,

2007).

Rigo et aI. (2010) complementa que mesmo as operações de desconto de duplicatas

possuindo um custo elevado são bastante utilizadas pelas as empresas, devido às suas

vantagens de mitigar as despesas de cobrança e facilitam as operações de obtenção de

recursos com as duplicatas que são oriundas de clientes com um histórico de um bom

pagador. Além disso, o banco também auxilia na avaliação de crédito dos clientes com prévia

seleção das duplicatas a ser negociado.

• Desconto de nota promissória: "Operação de empréstimo vinculada a título de crédito.

A nota promissória é emitida pela própria empresa que está negociando a operação de

empréstimo, com avalistas solicitados. Os prazos para esta operação variam de 11 a 90 dias,

onde há necessidade de avalista, aprovação prévia do limite de crédito e assinatura da nota

promissória e do Borderô1 de Desconto de Títulos" (Rigo et ai, 2010, pag.437). O Sistema

FIESP, por sua vez, define nota promissória como um empréstimo destinado a financiar as

necessidades de capital de giro em geral, sendo feito a partir da emissão de contrato pelo

devedor a favor da instituição financeira.

1Palavra de origenl "francesa utilizada na terminologia bancária brasileíra para designar a relação de títulos de crédito que o
cliente leva ao banco para real1zar un1a operação de desconto ou cobrança. entre outras.
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Os encargos que incidem sobre o desconto de nota promissória são: i) a taxa pré-

fixada que é cobrada antecipadamente sobre o valor da Nota Promissória entregue; ii) o IOF -

Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros - incidente sobre o valor líquido

colocado à disposição do cliente e por último, a; iii) TAC - Taxa de abertura de crédito -

cobrada pela instituição de acordo com suas tabelas de tarifas (Sistema FIESP, 2012).

Seguindo a linha de pensamento dos autores Rigo et aI. (2010) a principal vantagem

do desconto de nota promissória é a possibilidade de adiantar o recebimento dos recursos

financeiros e também pelo fato de se tratar de uma modalidade de contratação bastante

simples.

• Empréstimos por contrato: "São operações destinadas a financiar especificadamente

capital de giro. Os prazos variam de 30 a 360 dias e, na maioria dos casos, há necessidade de

avalista e/ou garantia com duplicatas, aprovação prévia do limite de crédito e assinatura do

Contrato de Empréstimo" (Rigo et ai., pago 437, 2010).

Uma modalidade enquadrada dentro dos Empréstimos por Contrato é a hot-money, que

consiste em operações de curtíssimo prazo, destinadas a suprir necessidades momentâneas de

caixa. Normalmente o prazo é de um dia, ou um pouco mais, sendo de no máximo em 10 dias.

O Banco Central do Brasil complementa que essa operação na maioria das vezes é utilizada

para financiar o capital de giro, sem a utilização de contrato de empréstimos de caráter

complexo.

Rigo et aI. (2010) destacam que entre as vantagens deste tipo de operação estão o

auxilio no ajuste no fluxo de caixa e sua vinculação com duplicatas, o que pode implicar em

menores taxas de juros.

2.2.3.2 Créditos rotativos

Rigo et aI. (2010) e Fortuna (2003) afirmam que os créditos rotativos são operações de

crédito que facilitam e simplificam a utilização de empréstimos junto aos bancos. Eles

funcionam como conta corrente, com certo limite de crédito e prazo preestabelecido, dentro

do qual a empresa pode efetuar saques a descoberto para atender suas necessidades de caixa,

sem maiores burocracias.
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2.2.3.3 Operações Vendor

De acordo com Rigo et a!. (2010) e Filgueiras (2008) a operação de vendor é um

financiamento da venda com cessão de crédito. O fornecedor vende a prazo, tem o

recebimento à vista junto à Instituição Financeira que financia o comprador.

De forma esquemática, a operação de vendo r pode ser descrita pela da Figura 4:

PAGA ..A VISTA
·COMPRADOR

'\fENDE

FORNEC:EDOR

.-
OCRED~TO

TRANSFERE
BA.NCO F~NANCIA OCO·MPRADOR

ASSUfvtE O fUSCO DO NAO PA.G:AMENTO

Figura 4: Operação de vendor.
Fonte: adaptado de Rigo et ai (2010)

Conforme Filgueiras (2008) essa operação somente costuma ser realizada com clientes

tradicionais da vendedora, pois será esta ultima que irá assumir o risco do negócio junto à

Instituição Financeira.

2.2.3.4 Factoring

A Lei n08.991 de 20 de janeiro de 1995 conceitua as operações de Factoring como

sendo "a prestação contínua de serviços ou de alavancagem mercadológica, ou de seleção de

riscos, conjugada com a aquisição de créditos de empresas resultantes de suas vendas

mercantis ou de prestação de serviços a prazo".

Para os autores Rigo et ai. (2010) são operações em que as empresas realizam a

transferência efetiva de créditos emitidos contra clientes, no caso de duplicatas, para a casa de

Factoring, também denominada Agente de Factor, que assume o risco do não recebimento.
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2.2.3.5 Microcrédito

Conforme Monzoni (2008) o microcrédito é a "concessão de empréstimos de pequeno

valor, para atividade produtiva, no contexto das microfinanças". E ainda complementa,

É a concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos empreendedores informais
e microempresas sem acesso formal ao sistema financeiro tradicional,,
principalmente por não terem como oferecer garantias reais. E um crédito destinado
à produção e é concedido com o uso de metodologia específica (Monzoni, 2008, p.
31 ).

A primeira iniciativa de microcrédito no Brasil surgiu em 1973, e foi batizada de

projeto UNO (União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações). Até a primeira

metade da década de 1990, existiam apenas duas instituições de destaque atuando no setor de

microcrédito, sendo elas a Fenape (Federação Nacional dos Pequenos Empreendedores) e o

Banco da Mulher (Ribeiro et a/., 2006).

2.2.3.6 Cheques especiais/contas garantidas

Fortuna (2003) e Filgueiras (2008) concordam que contas garantidas é a abertura de

contas de crédito com um valor-limite e normalmente são movimentadas a partir de cheques

emitidos pelo cliente, sejam pessoas jurídicas e físicas, desde que não haja saldo disponível na

conta corrente de movimentação.

Comumente, a nomenclatura conta garantida é utilizada com pessoas jurídicas, e

cheque especial com as pessoas físicas, apesar de serem, em suma, a mesma operação.

2.2.3.7 Contratos de mútuo

Têm a mesma característica dos empréstimos por contrato, porém por envolverem

prazos superiores à 180 dias, são mais exigentes em termos das condições de garantias, com

cláusulas mais rigorosas e exigentes para a concessão em função do maior risco relacionado

ao aumento do prazo (Fortuna, 2003).

2.2.3.8 Compror

o compror é exatamente uma operação contrária ao vendor, e ela ocorre quando

pequenas indústrias vendem para grandes lojas comerciais. Só que nesse caso em vez do
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vendedor ser o fiador do contrato, o próprio comprador é que funciona como o tal (Fortuna,

2003; Filgueiras, 2008).

Filgueiras (2008) conclui dizendo que a Instituição Financeira concede um limite de

crédito a uma empresa compradora para obter o financiamento destinado à aquisição de

estoque; o fornecedor da referida empresa recebe à vista, e a empresa compradora, que

realizou a operação, paga a prazo. Como a responsabilidade é do comprador, essa operação

chama-se "compror".

2.2.3.9 Aluguel de Export Notes

Fortuna (2003, p. 168) afirma que export notes é "uma cessão de crédito feita por uma

empresa exportadora por conta do embarque que realizará no futuro". A partir dessa receita

futura, a empresa emite uma nota comprada por um investidor. Quando o título é repassado

para uma empresa não exportadora, ou seja, aquela que não emite esse papel original, a taxa

sobe de alguns pontos percentuais. O banco compra essa nota a prazo do exportador e também

vende a prazo para uma empresa que coloca o título no mercado, captando recursos à vista.

Conforme o mesmo autor o "aluguel de export notes é um recurso de crédito utilizado

por empresas não exportadoras como alternativas para obter crédito de curto prazo em moeda

nacional indexada à variação cambial".

2.2.3.10 Crédito Direto ao Consumidor - CDC

De acordo com Fortuna (2003) e AssafNeto (2001) o crédito direto ao consumidor é

uma operação destinada a financiar a aquisição de bens e serviços. Na maioria das vezes, o

CDC é utilizado para a aquisição de veículos e eletrodomésticos.

Entretanto, numa operação de CDC, o bem adquirido, sempre que possível, serve de

garantia da operação, ficando à Financeira vinculada pela figura jurídica da alienação

fiduciária pela qual o cliente transfere a ela a propriedade do bem adquirido pelo dinheiro

emprestado, até o pagamento total da sua dívida (Fortuna, 2003).

2.2.3.11 CDC com Interveniência - CDCI e Crédito Diretíssimo - CD

Conforme Fortuna (2003) os CDCI são empréstimos concedidos às empresas clientes

especiais dos bancos, que geralmente são do ramo comercial. Os bancos passam a ser o
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interveniente de financiamentos vinculados à compra de um bem ou serviço específicos, e

amortizáveis em prestações iguais e sucessivas, com taxas pré ou pós-fixadas.

Dentro do CDCI, tem uma modalidade de crédito chamada Crédito Diretíssimo - CD,

em que o banco assume a carteira do lojista e fica com os riscos do crédito.

2.2.3.12 Crédito Automático por Cheque

Outra modalidade citada por Fortuna (2003) é o crédito automático por cheque. Essa

operação consiste em um crédito concedido automaticamente ao cliente preferencial, quando

da emissão de um cheque com características diferenciadas pelo banco. O autor complementa

dizendo que é uma espécie de vendor para pessoa física.

A operação funciona da seguinte forma: o correntista faz sua compra à vista, já que o

cheque é compensado normalmente, pelo seu beneficiário, como outro cheque qualquer.

Porém, o banco, ao receber o cheque para a validação de compensação, permite ao seu cliente

pagá-lo em três ou mais prestações mensais com taxa de juros prefixada ou flutuante,

anteriormente informada pelo banco e aceita pelo cliente (Fortuna, 2003).

2.2.3.13 FINEM - Financiamentos a Empreendimentos

Conforme Fortuna (2003) são financiamentos superiores a R$ 7 milhões, podendo ser

para a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, sendo realizados diretamente com o

BNDES ou através das instituições financeiras credenciadas. A taxa de juros cobrada nessa

operação é o somatório do custo financeiro, spread básico, spread do risco ou spread do

agente. O prazo é determinado em função da capacidade de pagamento do empreendimento,

da empresa ou do grupo econômico.

2.2.3.14 BNDES Automático

De acordo com Fortuna (2003) essa categoria é para financiamentos de até R$ 7

milhões, incluindo a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais e importados, através

de instituições financeiras credenciadas pelo BNDES. A taxa de juros dessa operação é feita

pelo somatório do custo financeiro, spread básico e spread do Agente. O prazo total é

determinado em função da capacidade de pagamento do empreendimento, da empresa, ou do
" .grupo economlCO.
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Esse financiamento não pode ser feito para os seguintes empreendimentos:

reestruturação empresarial, empreendimentos imobiliários (edificações residenciais, time-

sharing, hotel-residência e outros), motéis, saunas, termas, atividades bancárias/financeiras,

comércio de armas, serraria, exploração e comercialização de madeira nativa, produção de

ferro gusa e empreendimentos em mineração que incorporem processo de lavra rudimentar ou

garimpo. Ele também não pode ser usado para financiar terrenos e benfeitorias existentes,

nláquinas e equipamentos usados (exceto para a microempresa), animais para revenda,

formação de pastos em áreas de preservação ambiental, veículos, capital de giro para
'" , . .exportaçao, agropecuarla e serVIços.

2.2.3.15 FINAME

Segundo Fortuna (2003) as operações de FINAME são financiamentos, sem limite de

valor, para aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, e leasing de

equipamentos nacionais, sendo feitos pelas instituições financeiras credenciadas. A taxa de

juros é calculada através do somatório do custo financeiro, spread básico e spread do Agente.

O prazo total dessa operação é definido da seguinte forma:

• Financiamentos até R$ 7 milhões: até 60 meses.

• Financiamentos acima de R$ 7 milhões: é definido em função da capacidade de

pagamento do empreendimento, da empresa ou do grupo econômico.

• No caso de aquisição de ônibus que faça parte de Sistema Integrado de Transporte

Urbano de Passageiros: é definido em função da capacidade de pagamento do

empreendimento, da empresa ou do grupo econômico.

2.2.3.16 FINAME Agrícola

Conforme Fortuna (2003, p. 212) o FINAME Agrícola são "financiamentos, sem

limite de valor, para a aquisição de máquinas e implementos agrícolas novos, de fabricação

nacional, através de instituições financeiras credenciadas". A taxa de juros é calculada através

do somatório do custo financeiro, spread básico e spread do Agente. A amortização pode ser

feita através de sete prestações anuais ou quatorze prestações semestrais.
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2.2.3.17 BNDES- Exim Financiamento à Exportação

De acordo com Fortuna (2003), essa modalidade são financiamentos à exportação de

berls e serviços através de instituições financeiras. Pode ser divido em três modalidades, sendo

elas:

• Pré-embarque: financia a produção de bens e serem exportados em embarques

específicos;

• Pré-embarque Especial: financia a produção nacional de bens exportados, sem

vinculação com embarques específicos, mas com período predeterminado para a sua

efetivação, e

• Pós-embarque: financia a comercialização de bens e serviços no exterior através de

refinanciamento ao exportador, ou através da modalidade buyer 's credito
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com a finalidade de buscar o entendimento do problema, foram aplicados dois

questionários, um para os micro e pequenos empresários e outro para as instituições

financeiras. Assim, essa seção será dividida em dois tópicos, sendo um para a discussão dos

resultados da pesquisa aos micro e pequenos empresários, e outro para a discussão dos

resultados da pesquisa das instituições financeiras.

3.1 Resultados da pesquisa dos micro e pequenos empresários.

Inicialmente, o pesquisador distribuiu nas microempresas varejistas de calçados um

total de 40 questionários, sendo devolvidos, devidamente preenchidos, somente 24

questionários. O motivo pelo qual 40% dos questionários não foram respondidos foram os

seguintes:

• Os microempresários alegavam que não tinha tempo para responder o questionário,

• Outros não queriam dar as informações pedidas nos questionários dizendo que são

informações sigilosas,

• Os donos ou gerentes não estavam na empresa.

Por conseguinte, com base no retomo de 60% dos questionários, chegou-se aos seguintes

resultados:

Com relação ao perfil dos microempresários do ramo varejista de calçados dos

principais centros comerciais da cidade de Volta Redonda, chegou-se a conclusão que mais de

70% dele possui mais de 41 anos de idade e 54% deles possuem ensino superior, sendo esses

resultados apresentados nos Gráficos 5 e 6:
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Gráfico 5: Idade dos microempresários
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.
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Gráfico 6: Grau de escolaridade dos microempresários
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Em relação a ocupação anterior ao seu negócio, obteve-se os seguintes resultados:

42% deles eram funcionários de uma empresa privada, 29% deles eram empregados em outra

empresa de calçados, 17% deles eram autônomos e 13% não tinha nenhuma ocupação. Outro

questionamento foi sobre se os microempresários possuíam alguma experiência anterior ao

ramo que ele atua atualmente sendo 44% dos entrevistados possuíam uma experiência como

um empregado em uma empresa do ramo. O Gráfico 7 demonstra esse resultado.
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Gráfico 7: Experiência anterior no ramo
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Em relação ao motivo pelo qual eles constituíram o negócio: 43% dos entrevistados

responderam que desejavam ter o seu próprio negócio, 47% deles identificaram uma boa

oportunidade, 7% estavam desempregados e 3% tinham capital disponível para o

investimento.

Com relação à empresa, no que tange ao seu tempo de constituição e número de

funcionários, constatou-se que 55% das empresas possuíam mais de 11 anos e 58% das

empresas possuíam de 1 a 5 funcionários. Esses resultados são apresentados nos gráficos 8 e

r···..··..···..······..·····..···..·..····..···..····..·..·····..· " ····..··· ·..··..··· 1

I Há quanto tempo à empresa vem I
I atuando no negócio? I
1 I

!

I

I

I
i
!
l

i
!Menos de 1 de 1 a 2 3 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 Acima de 15 !
!
l
I

~.~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"-•••••••••••••v••••••••H ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u•••••••••••J

9.

40%

4% 4%

30%

20%

10%

0%

ano anos

38%

25%

17%
13%

anos anos

Gráfico 8: Tempo da empresa
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.
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Gráfico 9: Quantidade de funcionários
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Com relação a responsável pela administração financeira da empresa constatou-se que

59% deles são feitos pelo proprietário da empresa, 25% pelo contador e 16% pelos

funcionários. Para a abertura da empresa, 56% dos entrevistados utilizou recursos próprios e

recursos financiados junto à bancos, 36% utilizaram apenas recursos próprios e 8% utilizaram

recursos próprios e parte desse recurso foi emprestado junto a familiares.

Com o intuito de responder ao principal problema de pesquisa desse trabalho de

conclusão de curso, os microempresários foram questionados se já fizeram uso de alguma

operação de crédito, tendo como resposta que 78% dos entrevistatos já utilizaram alguma

operação de crédito, emprestimos ou financiamentos, pondendo esse resultado ser observado

no Gráfico 10, a seguir:
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Gráfico 10: Uso de operação de crédito
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.
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Outro ponto interessante no resultado dessa pesquisa foi que 50% dos entrevistados

responderam que na maioria das vezes os gerentes de suas agências não orientam qual é a

melhor operação de crédito, com o melhor prazo e taxas de juros. Os outros 50% responderam

que são orientados pelos seus gerentes.

Ainda na questão de negociação com os bancos, questionou-se aos microempresários

se eles negociam a taxa de juros com seus gerentes, e se eles obtêm êxito positivo nessa

negociação. O resultados foram os seguintes: 57% deles negociam e possuem alguma

dificuldade em consiguir êxito, 29% dos entrevistados sempre negocia e sempre consegue

taxas menores e 14% dos entrevistados não negocia. Esse resultado pode ser observado mais

detalhadamente no Gráfico 11 a seguir:
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Gráfico 11: Negociação de Juros com os gerentes
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

De acordo com os respondentes, 64% não tiveram conhecimento de que seus

concorrentes obtiveram taxas de juros melhores que as suas, como observa-se no Gráfico 12.
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Gráfico 12: Com relação ao concorrente
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.
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Um ponto crucial na entrevista foi relacionado à dificuldade em obtenção do crédito.

Perguntou-se aos entre istados se eles já tiveram alguma dificuldade em conseguir o crédito

no momento em que ele precisava e 69% dos entrevistados tiveram alguma dificuldade. O

Gráfico 13 detalha esse questionamento.
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Gráfico 13: Dificuldade para conseguir o crédito
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Em relação ao tipo de dificuldade encontrada pelos microempresários, 47% deles

responderam que teve dificuldade em conseguir o valor do qual eles necessitavam, 26% dos

entrevistados responderam que tiveram dificuldade devido à falta de documentos pedidos

pelos bancos e 26% dos entrevistados tiveram dificuldades relacionados à burocracia do

processo.

Foi colocada na pesquisa uma afirmação que dizia o seguinte: "Os bancos dificultam o

acesso ao crédito para os microempresários. E quando eles concedem, a maioria das vezes

tem um processo muito demorado, e com um limite de crédito insuficiente para cobrir suas

necessidades." Questionou os entrevistados se eles concordam com a afirmação e 91%

concordam totalmente e parcialmente; e apenas 9% dos entrevistados não concordam.

Perguntou-se aos entrevistados se eles conheciam algum programa de apoio aos

microempresários feitos pelos bancos privados ou públicos e 74% responderam que não tinha

conhecimento dos programas de apoio. Os 26% que responderam que conheciam, eram

apenas os incentivos do BNDES. O Gráfico 14 representa as respostas sobre essa afirmação.
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Gráfico 14: Programas de apoio aos microempresários
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Em busca de comparar com o que foi feito na pesquisa do SEBRAE (2004), no qual

indagaram-se os . , . .mIcroempresarlos quaIS eram as principais dificuldades para o

gerenciamento do seu negócio, e na atual pesquisa também foram colocados para os

microempresários as principais dificuldades citadas na pesquisa do SEBRAE (2004)

colocando em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o menor problema e 5 o maior problema, para as

seguintes questões:

• Falta de capital de giro

• Taxa de juros elevadas para empréstimos

• Falta de conhecimentos gerenciais

• Desconhecimento de fontes alternativas de crédito

• Problemas com fornecedores

• Falta de clientes

• Concorrência muito forte

• Localização ruim.

Os resultados das respostas dos questionários estão apresentados na Tabela 6 a seguir:
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Tabela 6: Prin i ai dific Idades para a condução da empresa

Principais dificulda es e ontradas para a condução das atividades da empresa Média Colocação
Taxa de juros elevadas para emprestimos 4 5 5 5 4 1 1 4 5 5 1 5 4 5 1 1 4 5 5 5 1 3 3 4 3~5g 1°
Falta de capital de girto 3 4 4 4 2 1 1 3 4 5 2 5 3 5 5 1 2 4 1 5 1 1 1 3 2,92 2°
Concorrência muito forte 3 1 3 1 1 1 5 3 5 5 5 2 5 4 2 1 I 3 1 3 1 4 3 3 2,75 3°
Falta de conhecimentos gerenciais 4 2 4 3 2 2 1 2 4 1 1 5 4 I 1 2 4 3 1 4 3 1 1 2 2,42 4°
Falta de clientes 1 4 2 3 1 1 5 1 3 1 4 2 4 2 3 2 2 3 1 2 1 3 I 2 2,25 5°
Desconhecimento de fontes alternativas de crédito 4 2 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 3 1 1 1 5 1 I 1 I 1 1 4 1,79 6°
Problemas com fornecedores I 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3 2 3 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1,63 7°
Localização ruim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1,17 go

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012

Na tabela 6, observa-se que a taxa de juros elevadas para empréstimo é a principal

dificuldade encontrada pelos micro e pequenos empresários. Isso pode ser um fator que

acarreta na falta de capital de giro, que de acordo com a pesquisa foi classificado como a

segunda dificuldade encontrada pelos microempresários. Chegou-se a conclusão que, desde a

pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2004, permanece sendo apontados pelos

microempresários que as principais causas e razões que dificultam o gerenciamento das

empresas, e que pode levar ao fechamento dessas mesmas, ainda estão relacionados ao difícil

acesso ao crédito (taxa de juros elevadas) e a falta de capital de giro.

3.2 Resultados da pesquisa das instituições financeiras.

Uma entrevista foi realizada junto aos gerentes de negócios de pessoa jurídica em seis

instituições financeiras, públicas e privadas. Essas seis instituições são as mais representativas

no Brasil em termos de número de clientes e volume de negócios. Dos seis gerentes, um tinha

menos de um ano de experiência, motivo pelo qual seu questionário foi descartado. Dessa

forma, 5 dos questionários foram analisados, tabulados e interpretados. Nos cinco bancos que

permaneceram na pesquisa, 3 dos entrevistados possuíam mais de 7 anos de experiência do

cargo, 1 possuía entre 1 a 3 anos, e 1 possuía entre 4 a 6 anos de cargo.

Um dos questionamentos feito aos entrevistados foi se as taxas de juros praticadas

para as grandes empresas são diferentes em relação às taxas de juros praticadas para as Micro

e Pequenas Empresas. O resultado foi unânime, onde 100% responderam que normalmente as

taxas de juros são maiores para as Micro e Pequenas Empresas. Outra pergunta feita aos

mesmos foi com relação aos prazos, ou seja, se havia diferença entre os prazos praticados para

Grandes empresas em relação as Micro Empresa. 80% dos entrevistados responderam que os

prazos normalmente são iguais, apenas um dos entrevistados respondeu que eram maiores.
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Em busca de conhecer quais as modalidades de créditos mais usadas pelas Micro e

Pequenas empresas, pediu-se para os entrevistados classificassem de 1 a 5, sendo 1 a mais

usada e 5 a menos usada, as seguintes operações de crédito:

• Cheque especial

• Desconto de duplicatas

• Desconto de cheques

• Empréstimo parcelado de curto prazo

• Empréstimo parcela de longo prazo.

O mais usado, segundo os entrevistados, é o cheque especial, seguido do desconto de

cheques. A Tabela 7 faz um resumo dos resultados dessa questão:

Tabela 7: Modalidades de crédito usadas pelas Micro e Pequenas empresas

Modalidades de crédito usadas pelas Micro e Pequenas Empresas
Média Classificação

Cheque Especial 2 1 1 4 3 2,2 1°
Desconto de Cheques 3 5 2 2 1 2,6 2°
Empréstimo de Longo Prazo 1 3 5 1 4 2,8 3°
Desconto de Duplicatas 4 4 3 3 2 3,2 4°
Empréstimo de Curto Prazo 5 2 4 5 5 4,2 5°
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2012.

Sendo assim, o resultado encontrado coincide com o esperado, pois o cheque o

especial é a fonte de crédito de mais fácil acesso.

Ainda de acordo com os resultados obtidos na Tabela 7, observou-se que o uso dos

descontos em cheques, ainda continua sendo um dos mais usados pelos microempresários,

como foi apresentado na pesquisa realizado pelo SEBRAE (2005).

Ao interrogar os entrevistados sobre quais são os percentuais aproximados de Micro e

Pequenas Empresas que tomam o crédito do BNDES, o Banco 1, 2 e 3 responderam que são

entre 6% a 9% das empresas, o banco 4 respondeu que está na faixa de 1% a 5% das empresas

e o banco 5 respondeu entre 10% e 20% das empresas.

Para a concessão do crédito, os bancos necessitam de algumas informações creditícias

que servem de avaliação na tomada de decisão. Perguntou-se aos gerentes jurídicos

entrevistados quais eram as informações creditícias utilizadas para concessão de crédito para

as Micro e Pequenas Empresas. A Tabela 8 demonstrará os resultados obtidos na pesquisa.
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Banco 1

Faturamento da empresa, tempo de constituição, o

nível de endividamento da mesma, o ramo de

atuação e as informações dos sócios.

Banco 2
o faturamento atualizado da empresa, o imposto

de renda e não possuir restrições.

Banco 3

Documento da constituição e suas alterações

posteriores, devidamente registrados no órgão

competente. Extrato do Simples nos últimos meses

de 2012. Declaração do IRPJ 2012/2011.

Documentação dos representantes, como CPF,

documento de identidade, comprovante de

residência, declaração do IRPF.

Banco 4

Faturamento de janeiro a dezembro, não estar com

o nome no SERASA e SPC, documentação dos

representantes.

Banco 5
o microempresário deve ter no mínimo 6 meses de

conta, e o faturamento dos 12 meses.

Banco 6

Faturamento, patrimônio (maquinas,

equipamentos, veículos, imóveis), Declaração de

IR - DIPJ, Demonstrações financeiras, quando

existentes, histórico de crédito no sistema

financeiro.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Analisando o que foi respondido em relação às informações percebeu-se que a grande

maioria dos bancos usam apenas o faturamento e restrições financeiras como informações

necessárias para a concessão do crédito.

Outro ponto observado na pesquisa foi que apenas um banco utiliza o tempo da

empresa como uma variável para a concessão do crédito. As informações, na maioria dos

entrevistados, são de caráter quantitativo. A maioria deles não leva em conta o perfil dos

microempresários, como por exemplo, a formação acadêmica, e também as características não

financeiras das empresas, como o tempo do negócio, o ramo de atuação, a localização da

empresa, dentre outros fatores.

Na pesquisa realizada com as instituições financeiras, a fim de compreender quais

eram as dificuldades encontradas por elas no momento da concessão do crédito, foram obtidos

os seguintes resultados:
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• O entrevistado do banco 1 respondeu que a principal dificuldade encontrada por ele

são que a maioria dos microempresários possuem restrições no SERASA e SPC, e também

por não possuírem capacidade de pagamento.

• Os entrevistados dos bancos 2 e 4 responderam que a principal dificuldade encontrada

por eles é a falta de informações. Acredita-se que o motivo no qual leva a esse problema, seja

que grande parte das Micro e Pequena Empresas são gerenciadas por membros familiares

amadores, não dispondo de informações para a análise de crédito.

• O entrevistado do banco 3 respondeu que a principal dificuldade encontrada por ele foi

a sonegação de imposto.

• O entrevistado do banco 5 respondeu que a principal dificuldade encontrado por ele

está relacionada ao fluxo de caixa dessas empresas. O entrevistado não deu mais detalhes

sobre essa dificuldade.
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'"4. CONCLUSAO

Verifica-se primeiramente que o presente trabalho atingiu seus objetivos, que era fazer

o levantamento da percepção dos gestores das Micro e Pequenas Empresas do ramo varejista

de calçados sobre as principais dificuldades encontradas para a gestão das mesmas; levantar a

percepção dos gestores das instituições financeiras sobre as dificuldades para a concessão do

crédito para as Micro e Pequenas Empresas; desenvolver uma revisão bibliográfica para o

entendimento da definição dessas empresas, além de suas principais características, suas

dificuldades e as causas que levam a sua mortalidade e sobrevivência, e por fim, desenvolver

uma revisão bibliográfica para entender o Crédito, tanto a sua definição, quanto as

ferramentas de concessão e os tipos de créditos. Concluiu-se que as Micro e Pequenas

Empresas ainda estão encontrando muitas dificuldades em conseguir o crédito bancário, seja

pela falta de informações pedidas pelos bancos ou pelo limite concedido não ser suficiente

para poder suprir as suas necessidades

Como limitação do estudo, observou-se que faltam pesquisas recentes sobre o tema

proposto pelo trabalho. Para a realização da pesquisa do presente trabalho encontrou-se

algumas dificuldades, umas delas foi por parte dos microempresários entrevistados receosos

não queriam responder o que foi pedido no questionário, ou até mesmo por desinteresse em

contribuir para a realização da pesquisa. Outra dificuldade foi por parte dos gerentes jurídicos

dos bancos públicos, que os mesmos ficaram recatados em divulgar algumas informações

pedidas durante a entrevista.

Constatou-se que muitas das Micro e Pequenas Empresas não têm o conhecimento, ou

não buscam conhecer os programas de apoio feito pelos bancos públicos e privados para a

concessão de crédito. Essa falta de informação faz com que, em muitos os casos, imobilizam

seu capital próprio, uma vez que elas poderiam utilizar as fontes de financiamentos ou

empréstimos fornecidos atualmente.
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Observou-se que os bancos classificam as Micro e Pequenas empresas apenas pelo seu

lado econômico. No momento da concessão do crédito são pedidas mais informações

financeiras das mesmas, não levando em consideração as informações do perfil do empresário

e da empresa, como o tempo de constituição, a formação acadêmica dos microempresários, o

ramo de atuação, a localização, entre outros fatores. Esse trabalho propõe que sejam

realizadas outras pesquisas mostrando para as instituições financeiras sobre a importância

dessas variáveis, podendo assim, levar ao aumento de possibilidades para a liberação de

crédito. Uma vez que aumentam esse leque de informações, acredita-se que seria mais justo

para os micro e pequenos empresários e com menos riscos para as instituições financeiras.

Com isso favorecerá na diminuição do índice de mortalidades das Micro e Pequenas

empresas, como também aumentará a gama de novos clientes para as instituições financeiras,

uma vez que as mesmas correspondem segundo a 99% das empresas do Brasil.
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6. APÊNDICES

Apêndice 1
1. f1á quanto tenlpo você já está trabalhando na área jurídica? (Podendo ser o tenlpo contado tanto no
banco atual, quanto em outros bancos)

( ) Menos de 1 ano
( ) Entre 1 a 3 anos
( ) Entre 4 a 6 anos
( ) Mais de 7 anos

2. As taxas de juros praticadas para as Grandes Empresas são diferentes em relação às taxas de juros
praticadas para as Micro e Pequenas Elnpresas?
( ) normalmente são menores
( ) normalmente são piores
( ) normalmente são iguais

3. Os prazos praticados para as Grandes Empresas são diferentes elTIrelação aos prazos praticados
para as Micro e Pequenas Empresas?
( ) normalmente são menores
( ) normalmente são maiores
( ) normalmente são iguais

4. Qual é a nl0dalidade de crédito que as Micro e Pequenas Empresas nlais utilizanl? Coloque em
ordenl, onde l° é o que Dlais usam e 5° é o que menos usam.
( ) Cheque especial
( ) Desconto de cheques
( ) Desconto de duplicatas
( ) EmpréstitTIo parcelado de curto prazo (inferior a 12 meses)
( ) Etnpréstimo parcelado de longo prazo (superior a 12 meses)

5. Qual o percentual de micro e pequenas empresas (valor aproximado/est.iJnado) normalmente tomam
crédito do BNDES?
( ) Abaixo de 1% das enlpresas
( ) Entre 1% a 50/0 das empresas
( ) Entre 6% a 9% das enlpresas
( ) Entre 10% e 200/0 das empresas
( ) Entre 21% e 50% das empresas
( ) 'Mais de 51% das elnpresas
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6. Quais são as informações creditícias que são utilizadas para conceder c.rédito para as Micro e
Pequenas Enlpresas? Por favor., colocar todas as informações que você se lembra.

7. Qual a principal diJiculdade que você~ COlTIO gerente responsável pelo segmento de pessoas
jurídicas, encontra na hora de conceder crédito (enlpréstimos de curto e longo prazo) para as Micro e
Pequenas Empresas:
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Apêndice 2

ENTREVISTA AO
MICROEMPRESÁRIO DO RAMO
VAREJISTA DE CALCADOS -
PROJETO DE MONOGRAFIA

Os dados serão sigilosos, não sendo
divulgado o nome da empresa.

1. Idade:
A) () Abaixo de 21 anos
B) () de21a25anos
C) () de 26 a 30 anos
D) () de 31 a 40 anos
E) () de41a50anos
F) () Acima de 50 anos

2.
A)
B)
C)
D)

Grau de escolaridade:
( ) Ensino fundamental
( ) Ensino médio
( ) Ensino superior
( ) Pós Graduação

3. Ocupação anterior ao negócio
A) () Ex-funcionário em empresa
privada
B) () Funcionário público
C) () Empregado em outra empresa
D) () Autônomo (sem empresa
constituída)
E) () Não possui experiência
profissional anterior

4. Possuía alguma experiência anterior no
ramo 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 negOCIOproprlo
B) () Estava desempregado
C) () Identificou uma boa
oportunidade de negócio
D) () Tinha capital disponível para
investimento

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
D) () 6 a 10 anos
E) () 11 a 15 anos
F) () Acima de 15 anos

7. Quantos funcionários a empresa possui?
A) ( ) Entre 1 a 5 funcionários
B) ( ) Entre 6 a 10 funcionários
C) ( ) Entre 11 a 20 funcionários
D) ( ) Mais de 21 funcionários
E) ( ) Não possui funcionários

8. Quem é o principal responsável pela
administração financeira da empresa?
A) ( ) Proprietário da empresa
B) ( ) Membro 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 maior
dificuldade, assinale quais são as principais dificuldades encontradas na condução das
atividades da sua empresa?

1 2 3 4 5
1. FALTA DE CAPITAL DE GIRO () () () () ()
2. TAXA DE JUROS ELE VADAS PARA () () () () (),
EMPRESTIMO
3. FALTA DE CONHECIMENTOS () () () () ()
GERENCIAIS
4. DESCONHECIMENTO DE FONTES () () () () (),
ALTERNATIVAS 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
ordem de prioridade, que afetam seu negócio (ESCREVA PELO NÚMERO
CORRESPONDENTE. Por exemplo, se a maior dificuldade está relacionada com FAL TA
DE CAPITAL DE GIRO, preencha o espaço PRIMEIRO com o número 1; se a maior
dificuldade for problemas com fornecedores, preencha o espaço PRIMEIRO com o número 5,
e assim 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



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 documentos pedidos pelos bancos
C) () Teve dificuldade em conseguir
o valor de que necessitava
D) () Teve dificuldade em conseguir
dividir o pagamento nos números de
parcelas de que necessitava
E) ( ) outros _

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

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

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

17) Em média, quantas vezes por mês sua
empresa precisa fazer algum tipo
(QUALQUER TIPO) de empréstimo no
banco?
( ) Nenhuma vez
( ) uma vez
( ) três vezes
( ) cinco vezes
( ) dez vezes
( ) mais de dez vezes

18) Quando você vai pegar algum
empréstimo no banco, o gerente de seu
banco lhe orienta qual é a melhor operação
financeira, com o melhor prazo e a melhor
taxa de juros?

( ) SIM
( )NÃO

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

( ) 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


