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Financiamento para capital de giro



Com a atual crise econômica, as condições de crédito para capital de giro têm se

deteriorado. Na indústria do Espírito Santo, considerando a extrativa, transformação

e construção, 46% das empresas que informaram ter renovado suas linhas de crédito,

o fizeram em piores condições.

Ao mesmo tempo, 37% das indústrias que buscaram contratar ou renovar suas

linhas de crédito para capital de giro, nos últimos três meses, não conseguiram.

Dentre as que contrataram ou renovaram, 53% receberam apenas parte do valor

solicitado.

Entre as principais dificuldades enfrentadas ao solicitar crédito estão a elevada
taxa de juros, a exigência de garantias reais e os prazos curtos de
financiamento.

PIORAM AS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO NA INDÚSTRIA CAPIXABA



Os principais impactos causados pela não obtenção de recursos, citados pelos

empresários, foram a necessidade de renegociação de prazos de pagamento com os

fornecedores, o atraso de pagamento de tributos, a perda de oportunidade de negócio

e o atraso no pagamento de salários.

Uma vez que o capital de giro é um recurso essencial para a manutenção da

atividade industrial, as más condições de financiamento, tanto em termos de acesso

como de custo e prazo, são obstáculos ao desenvolvimento e à expansão dos negócios.

Na opinião dos empresários consultados, as principais alternativas para lidar com o

problema de crédito no momento atual seriam a simplificação das exigências,

a ampliação do prazo de pagamento de tributos e a destinação de parte do

compulsório dos bancos para financiar capital de giro.

PIORAM AS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO NA INDÚSTRIA CAPIXABA
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Condições da renovação das linhas de crédito
Percentual (%) das empresas que afirmaram ter renovado sua linha de crédito
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Dentre as empresas industriais pesquisadas, 29% aumentaram ou aumentaram

muito a razão dívida/lucro operacional, 35% mantiveram estável e 16% reduziram ou

reduziram muito. Esse indicador mostra a relação entre a dívida e a capacidade de

geração de recursos das empresas provenientes de sua operação regular.

Quanto maior o indicador maior é a probabilidade de não cumprimento das

obrigações financeiras.
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Das indústrias capixabas que buscaram financiamento, 37% não conseguiram contratar ou

renovar, 15% contrataram nova linha e 48% renovaram linha de crédito já existente.

MAIS DE UM TERÇO DAS EMPRESAS QUE PROCURARAM NÃO CONSEGUIRAM
CONTRATAR OU RENOVAR LINHAS DE CRÉDITO
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Entre as indústrias do Estado que conseguiram renovar suas linhas de crédito, quase a

metade o fez em piores condições (46%). Outras 46% tiveram condições semelhantes de

financiamento e nenhuma conseguiu melhores condições de financiamento.

De acordo com as pesquisas Sondagem Industrial e Sondagem Indústria da Construção,

a dificuldade de acesso ao crédito tem aumentado, atingido nível recorde para todos os

segmentos industriais no primeiro trimestre de 2016.

PIORAM AS CONDIÇÕES DE ACESSO AO CRÉDITO

O eixo horizontal corresponde aos primeiros trimestres de cada ano.

*O índice varia de 0 a 100. Valores maiores que 50 indicam facilidade no acesso ao crédito

Fonte: Ideies/ Sistema Findes/ CNI



Das empresas que renovaram ou contrataram nova linha de crédito, aproximadamente

53% receberam apenas parte do valor solicitado.

SEGMENTO

Na análise dos segmentos, a indústria da construção foi a que teve o menor número de

empresas que conseguiram receber o valor total solicitado, com 25% das assinalações.

O segmento de transformação e extração apresentou o maior percentual (39% das

empresas), superior ao da indústria total (35%).

MAIS DA METADE DAS EMPRESAS RECEBERAM APENAS PARTE DO
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Aproximadamente 78% das empresas que afirmaram ter recebido apenas parte do valor

solicitado, tiveram algum impacto por não receber o total de recursos. Entre essas,

43% destacaram a negociação de novos prazos de pagamento com os fornecedores como

principal impacto, 29% assinalaram o atraso de pagamento de tributos, 14% a perda de

oportunidade de negócios e outras 14%, o atraso no pagamento de salários.

NECESSIDADE DE NEGOCIAÇÃO DE NOVOS PRAZOS DE PAGAMENTO
COM FORNECEDORES ESTÁ ENTRE OS PRINCIPAIS IMPACTOS DO NÃO
RECEBIMENTO DE RECURSOS
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Entre as finalidades das operações de crédito para capital de giro, 33% das empresas

procuraram contratar/renovar crédito para refinanciar ou pagar dívida anterior,

26% para pagamentos a fornecedores, 4% para pagar despesas com funcionários e

8% assinalaram outras finalidades. Porém, 29% não informaram a finalidade.

REFINANCIAR OU PAGAR DÍVIDA ANTERIOR É O PRINCIPAL MOTIVO DAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
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Das empresas que procuraram contratar ou renovar linhas de crédito, apenas

4% tiveram dificuldades. Entre as que apresentaram dificuldade, 86% citaram a

taxa de juros muito elevadas e 67% destacaram a exigência de garantias reais

como principais dificuldades enfrentadas. O terceiro item mais destacado,

apontado por 48% das empresas, foram os prazos muito curtos, seguido do

processo de aplicação burocrático/lento (29%) e as exigências de reciprocidades

(aquisição de outros produtos junto ao agente financeiro), com 24% de citações.

SEGMENTO
Na análise por segmento, os empresários da indústria de transformação e

extrativa destacaram como principais dificuldades as taxas de juros elevadas

(89%), exigências de garantias reais (61%) e prazos muito curtos (50%).

Na indústria da construção foram assinaladas principalmente as exigências de

garantias reais (100%) e a taxa de juros elevadas (67%).

TAXA DE JUROS ELEVADA É A MAIOR DIFICULDADE ENFRENTADA AO
SOLICITAR CRÉDITO
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De acordo com a pesquisa, 32% das empresas respondentes afirmaram não ter problema de

acesso ao crédito. Entre as que afirmaram ter algum problema de crédito, 41% ressaltaram

a simplificação das exigências, 32% destacaram a ampliação do prazo de pagamento de

tributos e 14% apontaram a destinação de parte do compulsório dos bancos para financiar

capital de giro como a melhor alternativa para lidar com o problema de crédito.

SIMPLIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS É UMA DAS PRINCIPAIS ALTERNATIVAS
PARA LIDAR COM O PROBLEMA DE CRÉDITO

Alternativas para lidar com o problema de acesso ao crédito
Percentual (%) de empresas que afirmaram ter algum problemas de crédito

Fonte: Ideies/ Sistema Findes/ CNI
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Analisando as empresas por porte, as pequenas empresas foram que menos buscaram financiamento

para capital de giro nos últimos três meses. Entre elas, 41% não procuraram contratar ou renovar

linhas de crédito, percentual superior aos 35% observado entre as médias indústrias e aos 31% entre

as grandes. Isso sinaliza que muitas indústrias de pequeno porte se sentem desestimuladas a procurar

empréstimos e parte significativa das que procuram tem seus pedidos negados.

Das pequenas que procuraram crédito para capital de giro, 67% não conseguiram, percentual muito

superior ao observado para as empresas de médio e grande portes (ambas 29%).

Todavia, 50% das pequenas empresas informaram ter recebido o valor solicitado integralmente ao

contratar ou renovar a linha de crédito (outras 50% receberam parcialmente). O percentual é

expressivamente maior entre as grandes empresas, já que 80% delas obtiveram integramente seus

empréstimos. Já entre as médias empresas, o percentual cai para apenas 10%. Além disso, 50% das

pequenas afirmaram ter renovado as linhas de crédito em piores condições nos últimos três meses

(outras 50% o fizeram em condições semelhantes). O percentual das grandes que renovaram em piores

condições é idêntico ao das pequenas (50%), mas superior ao das médias empresas (43%).

Embora sejam oferecidas linhas de crédito exclusivas e com melhores condições para os

empreendimentos de menor porte, o percentual de pequenas empresas que captaram crédito (9%) é

bem inferior ao das médias (25%) e grandes (21%). Essa constatação sugere que as pequenas empresas

ao perceberem maior dificuldade na obtenção sequer buscaram crédito.

PEQUENAS EMPRESAS BUSCAM MENOS CRÉDITO
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