Especial Crédito
Mesmo em queda, juros ainda limitam busca por crédito
Segundo a Sondagem Industrial do RS – Especial Crédito de Curto e Longo prazos, a maioria das
empresas não procurou contratar ou renovar linhas de crédito no primeiro trimestre de 2019. Somente 34,9%
buscaram créditos de curto prazo e 20,6% de financiamentos de longo prazo. Entre elas, 9,5%, nas
operações de curto prazo, não obtiveram êxito, percentual que vai a 29,7% nas linhas de longo prazo.
Na avaliação das empresas que buscaram renovar créditos para capital de giro e investimentos no
período, as condições ficaram inalteradas nas linhas de curto prazo, mas melhoraram nas de longo prazo.
Das empresas que buscaram crédito de curto prazo no primeiro trimestre de 2019, 82,5% o fizeram
nos bancos comerciais tradicionais, percentual que diminuiu para 67,6% nas linhas de longo prazo. Essa
diferença é explicada pela o alto percentual de operações de longo prazo direcionadas para os bancos de
desenvolvimento, que chega a 24,3% ante apenas 3,2% nas linhas de curto prazo.
A Sondagem mostrou que as principais finalidades do crédito no período foram o capital de giro, com
mais ênfase nas linhas de curto prazo (77,2% das assinalações ante 42,3% nas linhas longas), e os
investimentos, principalmente, nas linhas de longo prazo (30,8% ante 7,0% das linhas de curto prazo).
As taxas de juros elevadas foram, com 70,2% (créditos de curto prazo) e 64,5% (financiamentos de
longo prazo) das respostas, a maior dificuldade das empresas para obter o crédito. Os prazos muito curtos,
as exigências de reciprocidade e as exigências de garantias reais também foram obstáculos importantes
independente do tipo de operação.
Na avaliação das empresas gaúchas, reduzir o custo do crédito (34,0% das respostas) e ampliar a
concorrência bancária (20,0%) são as melhores alternativas para lidar com os problemas de crédito.
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Contratação e/ou renovação de linhas de
crédito ou de financiamento
Percentual sobre o total de empresas respondentes (%)

Maioria não buscou crédito e/ou
financiamento
A grande maioria das indústrias gaúchas não
procurou contratar ou renovar o crédito durante o
primeiro trimestre de 2019, 61,7% no caso das linhas
de curto prazo e 70,0% das de longo prazo.
Especificamente nas linhas de curto prazo,
3,3% das empresas gaúchas não conseguiram
renovar ou contratar no período, enquanto 31,6%¨
renovou (19,4%) ou contratou uma nova operação
(12,2%). Restringido os resultados apenas ao grupo
que buscou crédito, 90,5% das empresas renovaram
ou contrataram e 9,5% não obtiveram sucesso.
Nos financiamentos de longo prazo, 6,1% do
total de respondentes procuraram, mas não
obtiveram êxito em renovar ou contratar nova
operação no primeiro trimestre de 2019, número que
corresponde a 29,7% se consideradas somente as
empresas que solicitaram. Já do total de empresas,
14,5% conseguiram contratar (6,7%) ou renovar
(7,8%), percentual que alcançou 70,3% se
considerado somente as empresas que procuraram
crédito.

Condições de renovação das linhas de
crédito
Percentual sobre o total de empresas que renovaram
linhas de crédito (%)

Condições de renovação inalteradas
nas linhas de curto prazo, mas
melhores nas de longo prazo
Segundo os empresários gaúchos, as
condições de renovação do crédito para capital de
giro e investimentos no primeiro trimestre de 2019
foram melhores, sobretudo, nas linhas de longo
prazo, conforme declararam 42,9% das empresas.
Já nas linhas de curto prazo, apenas 25,7% delas
tiveram a mesma avaliação positiva.
De fato, nos créditos de curto prazo, 57,1%
das empresas consideraram inalteradas as
condições de renovação no período, avaliação
corroborada, no caso das linhas de longo prazo, por
35,7% das empresas.
Fizeram em condições piores a renovação,
11,4% e 14,3% das empresas, respectivamente, que
buscaram linhas de curto e longo prazo.
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Principais fontes de obtenção de crédito
Percentual de respostas das empresas que buscaram
crédito (%)

Nota: A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade de múltiplas respostas.

Principal finalidade das operações
Percentual de respostas das empresas que buscaram
crédito (%)

Nota: A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade de múltiplas respostas.

Bancos comerciais foram a principal
fonte de recursos
No primeiro trimestre de 2019, a indústria
gaúcha procurou crédito de curto prazo quase que
exclusivamente nos bancos comerciais: 82,5% das
empresas que buscaram crédito. As cooperativas de
crédito foram a segunda opção mais procurada:
12,7% das empresas. Os FIDC – Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios – ou FIP –
Fundos de Investimento em Participações –
aparecem como a terceira opção, assinalada por
11,1% dos respondentes. As empresas de factoring
foram o quarto agente financeiro mais utilizado
nesse tipo de operação, com 9,5% das respostas.
Os bancos comerciais também foram a
principal fonte para os financiamentos de longo
prazo, 67,6% das empresas. É importante ressaltar
que os bancos de desenvolvimento, nesse tipo de
operação, foram usados por 24,3% dos
respondentes, bem acima das linhas de curto prazo
(3,2%). As demais opções foram as cooperativas de
crédito (13,5%), FIDC/FIP (10,8%) e empresas de
factoring (5,4%).

Capital de giro foi o objetivo principal
No primeiro trimestre de 2019, a principal
finalidade das empresas nas operações de crédito
foi atender a necessidade de capital de giro,
sobretudo nas linhas de curto prazo, que foram
relativamente bem mais utilizadas para esse fim do
que as de longo prazo: 77,2% e 42,3% das
empresas, respectivamente.
O segundo objetivo mais importante da busca
por crédito foram os investimentos, sobretudo, das
operações de longo prazo, assinalado por 30,8%
das empresas, percentual bem superior aos 7,0%
das linhas de curto prazo.
Já o terceiro e quarto maiores objetivos
dependeram do prazo da operação.
Nas linhas de curto prazo, foram: financiar as
exportações (5,3% das empresas) e refinanciar ou
pagar dívidas anteriores (3,5% das empresas).
A ordem foi inversa nas linhas de longo
prazo: a terceira maior finalidade foi refinanciar ou
pagar dívidas anteriores (11,5% das empresas) e a
quarta foi o financiamento das exportações, que
recebeu 7,7% das assinalações.
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Principais dificuldades enfrentadas para
obter crédito/financiamento
Percentual de respostas total de empresas que
enfrentaram dificuldades (%)

Taxa de juros é a maior dificuldade
Entre as empresas que enfrentaram
dificuldades, as taxas de juros elevadas foram o maior
obstáculo para obtenção de crédito no primeiro
trimestre de 2019, independente do prazo da
operação realizada. Sete em cada dez empresas que
buscaram linhas de curto prazo e 64,5% das que
realizaram operações de longo prazo assinalaram
esse item.
Além dos juros, entre as empresas que
buscaram crédito de curto prazo, as maiores
dificuldades foram, pela ordem: os prazos curtos
(36,2% das assinalações), as exigências de
reciprocidade (34,0%) e as exigências de garantias
reais (31,9%). Nas linhas de longo prazo, a ordem
desses três itens é diferente: as exigências de
garantias reais (41,9%), as exigências de
reciprocidades (32,3%) e os prazos curtos (29,0%).
As exigências de garantias recebeu percentuais
similares nas operações de curto e longo prazo:
19,1% e 19,4%, respectivamente.

Nota: A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade de múltiplas respostas.

Alternativas para os problemas do
crédito da empresa
Percentual de respostas total de empresas com
problemas (%)

Por fim, vale destacar que a lentidão e a
burocracia foram as principais dificuldades para 14,9%
das empresas nas operações de curto prazo e para
16,1% nas linhas de longo prazo.

Reduzir o custo é a alternativa para
lidar com os problemas de crédito
A melhor forma de lidar com os problemas de
crédito da empresa, independente do prazo da
operação, é reduzir o custo do crédito, alternativa
que recebeu o maior percentual de assinalações:
34,0%.
Ampliar a concorrência no setor bancário foi,
na avaliação de 20,0% das empresas, a segunda
alternativa mais importante.
Entre os respondentes, 13,0% acham que a
melhor opção é estimular a simplificação das
exigências impostas pelas instituições financeiras
por meio do melhor acesso à informação, a exemplo
do Cadastro Positivo.
Já 12,0% das empresas sugerem ampliar o
prazo de pagamento de tributos, enquanto 10,0%
recomendam aumentar as linhas públicas.
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Valor do crédito solicitado em Reais
Percentual de respostas das empresas que buscaram
crédito (%)

Mais de 60% do crédito foi
superior a 1 milhão de reais
O valor do crédito variou de acordo com o
tipo de operação no primeiro trimestre de 2019.
Nas de curto prazo, 61,4% das empresas
solicitaram valores superiores a um milhão de
reais. Para esses valores, nas solicitações de
crédito de longo prazo, o percentual somou
68,6%.
Os valores medianos, independente do
prazo da operação, situaram-se na faixa de 1 a
2 milhões de reais. A mediana é o valor que
divide o conjunto de dados (ordenados) ao
meio. Ou seja, 50% das empresas pediram no
máximo R$ 2 milhões.
Valores de R$ 2 milhões a R$ 10 milhões
foram os mais solicitados nas operações de
crédito de curto prazo: 31,6% das empresas que
buscaram crédito. Nas de longo prazo, esse
valor foi demandado por 22,9% das empresas.
Nas operações de longo prazo, a faixa
acima de 10 milhões foi a mais procurada:
25,7% das empresas.
Vale destacar ainda os diferenciais de
assinalações da faixa de 500 a 1 milhão de
reais, cujos percentuais das operações de curto
e longo prazos foram, respectivamente, de 3,5%
e 14,3% e nos valores acima de R$ 10 milhões,
também demandado predominantemente pelas
empresas nas operações de longo prazo: 25,7%
ante 14,0% nas de curto prazo.

Perfil da Amostra – RS: 192 empresas sendo 44 pequenas, 71 médias e 77 grandes.
A Sondagem Industrial do RS é elaborada pela Unidade de Estudos Econômicos (FIERGS) em conjunto com Unidade de
Política Econômica da CNI. As informações solicitadas são de natureza qualitativa e resultam do levantamento direto com base
em questionário próprio. As Sondagens Especiais têm como objetivo avaliar os impactos de políticas ou acontecimentos
específicos sobre a indústria, bem como a opinião dos empresários sobre essas questões. Desse modo, os temas são diversos
e variam com a conjuntura e a política econômica. As questões das Sondagens Especiais são incluídas no questionário da
Sondagem Industrial no fechamento dos trimestres. A forma de apresentação dos resultados varia de tema para tema, mas de
uma maneira geral, os resultados são apresentados como percentuais de respostas ou indicadores de difusão. A base
amostral é a mesma da Sondagem Industrial, ou seja, probabilística, a partir de uma população de empresas com 10
empregados ou mais. A forma de divulgação segue o modelo da Sondagem Industrial. A metodologia de geração das
amostras é a Amostragem Probabilística de Proporções. O tamanho da amostra do RS baseou-se no critério de porte das
empresas com margem de erro de 10% e Nível de confiança de 90%.

Mais informações
como série histórica
e metodologia da
pesquisa em:
http://fiergs.org.br/ptbr/economia/indicadoreconomico/sondagem-industrial
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