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Especial–Financiamento para 

capital de giro - 1º trimestre de 2016

Pioram as condições de financiamento para capital de giro
A relação entre a evolução da dívida e o lucro operacional aumentou para 39,5% das indústrias de

transformação e da construção gaúchas no primeiro trimestre de 2016. A evolução do endividamento

significa que também cresceram as dificuldades financeiras das empresas, determinando a necessidade de

financiar a continuidade de suas operações, sobretudo, com a finalidade de pagar fornecedores, dívidas

anteriores e despesas com funcionários.

Porém, diante do cenário de crise econômica, formado, entre outros fatores, por crédito mais caro e

restrito, as empresas encontraram grandes entraves para obter capital de giro nos primeiros três meses do

ano. Entre as empresas que procuraram contratar ou renovar linhas de crédito, a maioria conseguiu, mas um

contingente importante, 27,5% delas, não obteve sucesso. Além disso, entre as empresas que acessaram o

crédito, 35,2% não o obtiverem no montante solicitado, o que acarretou, segundo as mesmas, a necessidade

de negociação de novos prazos ou atrasos com fornecedores e a perda de oportunidades de negócios.

De fato, a Sondagem mostrou que a renovação das linhas de crédito para capital de giro se deu em

condições mais adversas. As taxas de juros elevadas, as exigências de garantias reais e os prazos muito

curtos foram vistas como as principais dificuldades pelos empresários, que sugeriram maiores prazos para

pagamentos de tributos e maior destinação dos compulsórios dos bancos como alternativas para lidar com

as atuais restrições ao crédito.

�Relação entre dívida e lucro operacional aumentou

�As condições de crédito pioraram

�Entre as empresas que procuraram crédito, grande parte não

conseguiu ou recebeu apenas parcialmente o valor solicitado

�A renegociação dos prazos com fornecedores foi a principal

consequência pelo não recebimento integral do crédito

�O pagamento de fornecedores foi o principal motivo das operações

�Os juros elevados foram a principal dificuldade

�Maiores prazos de pagamentos de tributos é a melhor alternativa

para lidar com o atual problema de crédito
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A dívida do setor industrial gaúcho

(transformação e construção) em relação ao seu

lucro operacional (capacidade de geração de

recursos de sua operação regular) aumentou

para grande parte das empresas pesquisadas:

39,5%. Para um contingente semelhante,

41,8%, a relação permaneceu a mesma e para

uma pequena parcela, 18,6%, diminuiu. O

aumento da relação torna maior a probabilidade

de não cumprimento das obrigações financeiras.

Na decomposição dos resultados pelo

porte da empresa, percebe-se que nas de

pequeno porte, o aumento da relação foi menos

disseminada: 34,8% dos respondentes. Essa

evolução foi mais negativa para as indústrias de

tamanho médio (43,2%), enquanto que no

segmento das grandes, o resultado, 39,8%,

convergiu para a média geral.

Mais da metade das empresas

procurou crédito para capital de

giro

Evolução da relação dívida/lucro 

operacional nos últimos três meses 
Percentual de respostas sobre o total de empresas (%)

Relação entre dívida e lucro

operacional aumentou para

grande parte das empresas

Contratação ou renovação de crédito para 

capital de giro nos últimos três meses
Percentual de respostas sobre o total de empresas (%) 

A conjuntura econômica atual determinou

a necessidade da maioria das empresas

gaúchas de financiar a continuidade de suas

operações. De fato, 54,2% dos respondentes,

procuraram crédito para capital giro durante o

primeiro trimestre de 2016.

Renovaram suas linhas de crédito para

capital de giro no período 25,6% das empresas.

Já 13,8% delas contrataram novas linhas,

enquanto 14,8% não conseguiu contratá-las ou

renová-las.

Por outro lado, um grande contingente de

empresas, 45,8%, não procurou renovar ou

contratar crédito para capital de giro no período.

As pequenas empresas foram as que

menos buscaram crédito para capital de giro:

apenas 49,2%. Entre as de grande porte, 56,8%

procuraram.
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Das empresas gaúchas que procuraram

por linhas para capital de giro no primeiro

trimestre de 2016, 27,5% não conseguiram

contratar ou renovar, 25,4% contrataram nova

linha e 47,1% renovaram linha de crédito já

existente.

Entre os diferentes segmentos por porte,

destaque para a maior proporção das pequenas

empresas que procuraram, mas não

conseguiram contratar ou renovar o crédito:

32,3%. Entre as grandes, esse percentual foi de

23,8%.

Para a maioria das empresas, as

condições de crédito pioraram

Contratação ou renovação de linhas de 

crédito para capital de giro nos últimos 

três meses
Percentual de respostas sobre o total de empresas 

que procuraram contratar ou renovar (%)

Entre as empresas que

procuraram linhas de crédito para

capital de giro, 27,5% não as

conseguiram

Condições da renovação das linhas de 

crédito para capital de giro nos últimos 

três meses
Percentual de respostas sobre o total de empresas 

que renovaram suas linhas de crédito (%)

Entre o total de empresas que renovaram

suas linhas de crédito para capital de giro no

primeiro trimestre de 2016, apenas para 2,7%

as condições foram considerada melhores.

Todas de médio porte, segmento em que o

percentual de assinalação nessa opção

alcançou 9,1%. Entre as pequenas e grandes,

não houve caso reportado de condições

melhores.

Como era de se esperar diante do aperto

do crédito no país, para a maioria das indústrias

gaúchas, 59,9%, as condições na renovação

das linhas de crédito para capital de giro

pioraram, percentual que chega a 65,0% no

caso das grandes empresas.

Para os demais 37,4% dos respondentes,

as condições da renovação foram consideradas

semelhantes.
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O crédito para capital de giro, solicitado

no primeiro trimestre de 2016, foi integralmente

aprovado para 64,8% das empresas.

Entre as pequenas empresas, 76,2%

obtiveram o crédito solicitado de forma integral,

enquanto que entre as médias, o percentual foi

de 62,5%.

Portanto, mais de 1/3 dos respondentes

(35,2%) conseguiu apenas parcialmente o

montante de crédito necessário para financiar

suas operações. Entre as grandes empresas,

esse grupo chegou a 40%.

A renegociação dos prazos com

fornecedores foi o principal efeito

pelo não recebimento integral do

crédito solicitado

Aprovação do crédito para capital de giro
Percentual de respostas sobre o total de empresas que 

renovaram ou contrataram novas linhas (%)

O crédito solicitado foi aprovado

integramente para mais de dois

terço das empresas

Principal consequência pelo não 

recebimento do montante de recursos 

solicitado
Percentual de respostas sobre o total de empresas que 

renovaram ou contrataram novas linhas (%)
Mais de 8 em cada 10 empresas gaúchas,

entre as que renovaram ou contrataram novas

linhas de crédito para capital de giro no primeiro

trimestre, reportaram algum impacto pelo não ou

possível não recebimento integral dos recursos.

Com percentuais muito próximos, 21,9% e

20,8%, a negociação de novos prazos e o atraso

de pagamentos a fornecedores foram os dois

principais. A terceira maior consequência foi a

perda de oportunidade de negócio (15,7% dos

respondentes). Uma parcela importante, 17,4%,

não constatou impactos significativos.

Entre as pequenas empresas, os impactos

mais importantes, todos com 17,6% das

assinalações, foram o atraso de pagamento de

tributos, o atraso de pagamentos a fornecedores

e a perda de oportunidade de negócio. Para as

médias, a negociação de novos prazos de

pagamento com fornecedores (30,8%) foi de

longe o principal impacto. As grande empresas

consideraram o atraso de pagamentos a

fornecedores (26,1%), a negociação de novos

prazos de pagamento com fornecedores (21,7%)

e a perda de oportunidade de negócio (17,4%) as

principais consequências.
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Para a quase metade das empresas

(49,4%) de todos os portes a principal finalidade

das operações de crédito de capital de giro foi o

pagamento a fornecedores.

Em segundo lugar, com 22,8% das

assinalações, as empresas, principalmente de

médio e grande porte, utilizaram os créditos para

refinanciar ou pagar dívidas anteriores. Entre as

pequenas empresas (24,0%), o segundo maior

motivo foi o pagamento de despesas com

funcionários (salários e indenizações).

Atender a obrigações fiscais e

previdenciárias (9,7% das respostas) foi a quarta

razão mais importante para as empresas

tomarem crédito de capital de giro no primeiro

trimestre de 2016, independente do porte.

Os juros elevados foram a

principal dificuldade

Principal finalidade das operações de 

crédito de capital giro nos últimos 3 meses
Percentual de respostas sobre o total de empresas que 

renovaram, contrataram ou buscaram renovar/contratar 

novas linhas (%)

O pagamento de fornecedores foi o

principal motivo das operações

Principais dificuldades enfrentadas na 

obtenção do crédito para capital de giro
Percentual de respostas sobre o total de empresas que 

renovaram, contrataram ou buscaram renovar/contratar 

novas linhas (%)

Das empresas que renovaram,

contrataram ou buscaram renovar ou contratar

crédito para capital de giro no primeiro trimestre

de 2016, mais de 90% reportaram dificuldades. A

taxa de juros muito elevada foi, de longe, a maior.

Mais de sete em cada dez respondentes a

escolheram entre os três principais obstáculos.

A exigência de garantias reais foi o

segundo maior problema, obtendo 45,0% das

assinalações e os prazos muito curtos, o terceiro,

com 31,7% das respostas.

O processo de aplicação burocrático

(lento) também (20,3%) foi um entrave relevante,

que, juntamente com as exigências de garantias

pessoais (18,0%), completou o ranking dos cinco

principais dificuldades na obtenção de crédito

para capital de giro.

Vale ressaltar que 9,3% das empresas,

afirmaram não ter dificuldade de obter crédito no

período.
A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade de cada empresa assinalar 

até três itens.
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Um terço do total das empresas, que

participaram da Sondagem Especial, indicaram

que não tiveram problemas de crédito no

primeiro trimestre de 2016.

Já a ampliação do prazo de pagamentos

de tributos é na avaliação de 20,3% dos

industriais gaúchos a melhor alternativa para

lidar com o atual problema de crédito.

A destinação de parte de compulsórios

dos bancos para financiamento de capital de giro

foi a segunda melhor alternativa apontada por

17,1% dos empresários.

A simplificação das exigências (14,4% das

respostas) e a ampliação das linhas públicas

(13,1%) foram outras possibilidades para lidar

com o problema.

Melhor alternativa para lidar com o 

problema de crédito no momento atual
Percentual de respostas sobre o total de empresas (%)

Maiores prazos de pagamentos de

tributos é a melhor alternativa para

lidar com o problema de crédito

Perfil da amostra: 289 empresas, sendo 245 da indústria de Transformação e 44 da Construção Período de coleta: 01 a 13/04/2016

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/pt-

br/economia/indicador-

economico/sondagem-industrial


