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RESUMO 
 
 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a essência do mercado financeiro e de 
crédito brasileiro, sob uma visão contábil, expondo a sua importância no 
desenvolvimento econômico-financeiro das empresas. No primeiro momento 
abordamos a respeito da história do crédito, entendendo o surgimento das primeiras 
formas de arranjos societários, assim como, as fontes de financiamento. Em seguida 
falamos quais órgãos e as políticas que regem o sistema financeiro nacional, 
expondo suas regulamentações e o papel de ambos para a solidez e eficácia do 
mercado financeiro brasileiro. Apresenta-se ainda os produtos bancários e 
financeiros que integram os meios de crédito disponibilizados às empresas. Buscou-
se identificar a necessidade de crédito das empresas e expondo de que forma a 
contabilidade, através dos seus demonstrativos auxilia na concessão do crédito a 
essas empresas, por meio da análise dos seus índices econômico-financeiros. 
Como conclusão do trabalho mostra-se através de dados estatísticos a participação 
das empresas nos diversos ramos do mercado, bem como, os recursos 
disponibilizados pelo governo, propiciando o desenvolvimento econômico do país, 
sendo conduzido sempre por normas políticas e contábeis. 
 
Palavras-chave: Crédito, Políticas Governamentais, Produtos Financeiros, 
Necessidade creditória, Mercado Financeiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The goal of this work is to demonstrate the essence of the financial market and 
Brazilian credit under an accounting view, exposing their importance in economic-
financial companies. At first approached about the credit history, understanding the 
emergence of the earliest forms of societal arrangements, as well as funding 
sources. Then we talk about what organs and policies governing the financial 
system, exposing its regulations and the role of both for the soundness and efficiency 
in the financial market. It presents also the banking and financial products that 
integrate the means of credit available to businesses. We tried to identify the need for 
corporate credit and exposing how the accounting, through their statements assists 
in providing credit to these companies, through the analysis of their economic and 
financial indices. As a conclusion of the work is shown through statistical data 
business participation in the various branches of the market, as well as the resources 
provided by the government, providing economic development of the country, always 
being driven by policies and accounting standards. 
 
Keywords: Credit, Government Policies, Financial Products, Need creditworthiness, 
Financial Market. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Contextualização 

 

A economia tradicional nos coloca como insumos produtivos o trinômio 

Terra, Capital e Trabalho. Em abordagens mais recentes, estudiosos acresceram um 

quarto elemento, dada sua importância no contexto do produzir, a Tecnologia. 

Ocorre que, a dinâmica do mercado atingiu tal velocidade de mudanças que ao 

observarmos de forma mais ampla o concurso e integração das referidas variáveis, 

nota-se claramente a preponderância do Capital, esse atua na condição de 

catalisador de todas as atividades, sem o qual o crescimento econômico dar-se-ia 

em um ritmo lento ou, por vezes, estagnando, daí o sucesso advindo da economia 

capitalista que, apesar de suas deficiências, ainda é máxime como modelo de 

produção. 

A Contabilidade que, em essência, torna-se o desaguadouro das diversas 

ações encetadas no universo empresarial, quer sejam de ordem administrativa, 

econômica, legal ou fiscal, dentre outras, capta, processa, expõe e analisa todo esse 

conjunto, buscando racionalizar na forma de relatórios os diversos aspectos 

patrimoniais envolvidos. Impõe-se, então, ao contador tornar-se um profissional 

multidisciplinar, com ampla visão dos negócios e do mundo empresarial. 

A divisão do trabalho está disposta em sete capítulos: 

O primeiro capítulo será apresentado com as informações que delimitam 

a monografia, como problema, justificativa, e os objetivos, mostrando a relevância de 

se conhecer a essência do mercado financeiro e de crédito brasileiro. 

No segundo capítulo será abordado um pouco da história do crédito. O 

surgimento dos modelos de arranjos societários, bem como o processo de captação 

de recursos pelas empresas. 

No terceiro capítulo discorrem-se a estrutura e funcionamento do mercado 

financeiro nacional, os quais integram os órgãos normativos, as entidades 

supervisoras e os agentes operadores. Expondo ao final as políticas governamentais 

e sua influência no custo financeiro do capital. 

No quarto capítulo serão apresentados os produtos financeiros e 

bancários que compreendem o mercado financeiro, podendo ser classificados em 

produtos ativos ou de aplicação, e ainda, passivos ou de captação. 
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No quinto capítulo serão abordadas as necessidades creditórias das 

empresas, podendo se dá das seguintes formas: necessidade de capital de giro e 

financiamento de investimentos. Será apresentado um diagnóstico empresarial nos 

diversos setores: comercial, operacional, compras e estoques, recursos humanos, 

direção e na área econômico-financeira. Além de demonstrar de que forma a 

contabilidade atua no auxílio da concessão do crédito por parte das empresas 

prestadoras. 

No sexto capítulo serão apresentados dados estatísticos que comprovam 

a importância dos investimentos por meio de créditos disponibilizados às empresas, 

fazendo com que o mercado nos diversos setores brasileiros cresça ainda mais. 

No sétimo capítulo serão expostas as conclusões relacionadas ao 

desenvolvimento do trabalho, estando em seguida as referências bibliográficas das 

obras consultadas no decorrer da pesquisa. 

 

1.1 Caracterização do Problema 

 

Foram os desafios impostos em um contexto calcado na atividade 

financeira do mercado que motivaram a elaboração da presente monografia, o 

desejo e a necessidade do conhecimento desse intrincado e complexo ambiente a 

que todos os agentes econômicos se encontram submetidos tornou-se a 

problemática desenvolvida ao longo do trabalho. 

Diante do exposto tem-se o seguinte problema: qual a essência das 

operações e como funciona o mercado financeiro e de crédito nacional? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Demonstrar a essência do mercado financeiro sob uma ótica contábil e 

como suas operações são fundamentais para a sobrevivência econômica tanto de 

pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos, foram citados: 

� Descrever Crédito, qual a sua importância e como o mesmo dinamiza 

as diversas formas de organização empresarial. 

�  Demonstrar como as políticas governamentais repercutem na 

dinâmica empresarial e no crédito disponível via sistema financeiro nacional. 

�  Dissertar quais os principais produtos de aplicação e captação de 

recursos negociados no mercado bancário. 

� Expor como se apresentam as necessidades creditórias dos agentes 

econômicos (empresas).  

 

1.3 Justificativa 

 

Com o crescimento cada vez mais significativo da economia brasileira, 

estando sempre em grande destaque o elemento capital e na busca de entender os 

agentes econômicos que englobam esse aglomerado que é o mercado financeiro 

nacional, torna-se necessário um conhecimento aprofundado relacionado às 

operações de crédito.  

Sendo assim faz-se necessário conhecer desde os primórdios, as 

primeiras relações de crédito na sociedade, a estrutura e o funcionamento do 

sistema financeiro nacional, assim como, as políticas governamentais que o regem, 

os produtos financeiros que dão vida aos procedimentos de crédito às empresas, as 

necessidades creditória das empresas, e ainda, de que maneira a contabilidade 

auxilia nas concessões do crédito. 

Por isso o desenvolvimento do presente trabalho, que através de 

dissertativas inteiramente bibliográficas, visa expor a importância de conhecer a 

essência do mercado financeiro e de crédito nacional, e de que maneira o mesmo 

atua para o desenvolvimento das empresas. Possibilitando aos contadores, 

economistas, corpo acadêmico, todos com interesses em comum, o de aprimorar 

sua ótica do mundo dos negócios empresariais, além de capacitá-los 

profissionalmente, vista a riqueza das informações apresentadas. 
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1.4 Metodologia 

 

Os procedimentos adotados para a elaboração da monografia foram 

centrados na pesquisa de publicações de autores consagrados.  

Desse modo foram realizados estudos bibliográficos, leitura de artigos, 

sites e outras publicações oriundas de obras relativas aos temas enfatizados, 

procurando buscar e priorizar obras confiáveis.  

Consultas que vieram enriquecer e melhorar sobremaneira a estrutura do 

trabalho, além de reforçar a idéia inicial da importância do processo contábil para 

adequada compreensão do ambiente em que se inserem as demais atividades e 

nossa vida econômica.  
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2 HISTÓRIA DO CRÉDITO 

 

Para suprir suas necessidades recorrentes de financiamentos de bens, as 

empresas precisam escolher uma das varias alternativas oferecidas pelo mercado 

financeiro. No entanto, é necessário conhecer detalhadamente as possibilidades de 

financiamento oferecidas para que se possa decidir de forma correta. Fatores, como 

taxas de juros e risco influenciam diretamente na escolha das fontes de 

financiamentos que podem levar tanto a lucro como a prejuízos. 

A busca crescente por investimentos, através de financiamentos, 

empréstimos, sejam eles a curto ou longo prazo, tem ampliado o mercado de 

credito, no que diz respeito a possibilidades de como se obter um capital 

empreendedor. São varias as fontes de investimentos que se destinam a amparar 

empreendimentos produtivos. Nesse segundo capitulo o presente trabalho tem por 

objetivo expor essas diversas possibilidades. 

 

2.1 Um pouco da História do Crédito 

Para se entender melhor como se dá essa transação de crédito vamos 

começar esclarecendo o seu surgimento, como ocorreram as fases das fontes de 

financiamentos e qual a relação das empresas nesse mercado.  

Segundo Galvão (2006, p. 90): 

O relacionamento comercial entre os agentes econômicos e a concessão de 
empréstimos é a manifestação mais antiga do mercado de credito e 
caracteriza-se pela forma clássica de intermediação. Transações 
tradicionais de empréstimos já aconteciam na Babilônia nos anos 1800 a.C. 
e podem ser considerados os eventos mais antigos do mercado financeiro. 
 
 

Conforme Galvão (2006) percebe-se que há mais de séculos as fontes de 

financiamentos vêm se desenvolvendo. De fato os Estados foram os primeiros a 

captar dinheiro no mercado adquirindo dessa forma grandes dividas. Logo em 

seguida temos as empresas desempenhando o mesmo papel, ou seja, sendo as 

beneficiárias das transações de créditos, na sua maioria ate os dias de hoje. Mas foi 

durante a revolução industrial em meados dos séculos XVIII e XIX que tivemos o 

surgimento das sociedades por ações propiciando efetivamente as empresas uma 

expansão acelerada das mesmas. Dentre as possibilidades de títulos de crédito as 

menos utilizadas hoje, principalmente nas empresas brasileiras, são as emissões de 
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ações, bônus de subscrição, debêntures, partes beneficiarias e notas promissórias 

ou Comercial Papers. 

Por outro lado, o Estado também desempenhou papel ativo na concessão 

de créditos. Temos como exemplo, o descobrimento da América, quando as 

atividades marítimas fundadas em uma escola na cidade de Sagres pelo rei D. 

Henrique de Portugal, acabaram terceirizadas para Cristovão Colombo, sendo 

assim, a descoberta da América financiada pelo tesouro real e não por investidores 

privados. Outros fatos curiosos também caracterizam o estado como fonte 

financiadora.  Como o tratado de Rússia, totalmente custeado por um consórcio de 

mercados londrinos, ao final obtendo grande êxito quando a Inglaterra por fim 

conseguiu o direito de comerciar naquele país. A Companhia Unida das Índias 

Orientais, fundada ainda no século XVII, tendo seu capital acionário amplamente 

negociado no mercado de ações. No Oriente enquanto isso os holandeses 

ultrapassavam os portugueses, já os ingleses demonstravam interesses especiais 

pela Índia.  Foi quando em meados do século XVII o rei da Inglaterra, James I, 

concedeu uma carta de privilégio à Índia decretando assim o monopólio do comércio 

inglês com o Oriente. Todos esses estados eram capitalizados e beneficiados por 

autorizações específicas dos soberanos conduzindo assim guerras em seu lugar, 

além disso, tinham as suas ações cotadas na bolsa de valores de Londres. 

O decreto real era de suma importância na abertura do capital. Entende-

se claramente isso quando lembramos a tomada da cidade do Rio de janeiro, que se 

deu em 1711, discorre Galvão (2006), quando o corsário Frances Duguay-Trouin 

criou uma empresa comercial e pediu recursos aos seus soberanos a fim de 

financiar tal feito. Em 20 de setembro de 1711 o Brasil teve a cidade do Rio de 

Janeiro sitiada por forças de armamentos financiados por grandes nomes do reino 

da França que implantaram na cidade um caos, pondo fogo em 60 navios 

mercantes, dessa forma, impondo a cidade um resgate altíssimo que remuneraria os 

seus acionistas obtendo assim quase 100% de lucro. 

O financiamento dessas expedições exigiu de certa forma uma criação 

jurídica que amparasse esses acontecimentos. Foi daí que surgiram as sociedades. 

Sociedade segundo Galvão: “tratava-se de estruturas societárias que 

permitiam que alguns aventureiros agrupassem seus recursos e o capital necessário 

para empreender expedições a terras distantes e dividissem seus ganhos ou 

perdas”. (2006, p. 205) 
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2.1.1 Os modelos de arranjos societários, são: 

2.1.1.1 Societas Maris 

 

As societas maris, conhecidas assim na época, tinham a seguinte 

estrutura: quem a financiava contribuía com dois terços do capital que fosse 

necessário para a expedição, já o marinheiro entrava com o restante, além das suas 

habilidades e sua própria vida. A sociedade existia apenas durante a expedição, 

quando ao final os sócios dividiam os lucros em partes iguais, isso caso houvesse. 

Além disso, todos os sócios desse tipo de sociedade eram pessoalmente 

responsáveis por qualquer dívida do grupo. Os credores da sociedade tinham 

direitos de preferência em relação aos recebimentos sobre os sócios. Com a 

limitação dos direitos desses sócios fica registrada a inovação, permitindo assim que 

os financiamentos a novos tipos de empresas e investimentos alavancassem.  

 

2.1.1.2 Sociedade Limitada  

 

Por um lado com base na estrutura legal da sociedade, que permitia que 

os bens, assim como os direitos dos sócios fossem isolados do ativo da empresa e 

em segundo plano, os ativos dos sócios eram protegidos em relação aos passivos 

da sociedade. Caracterizando-se a partir daí a sociedade por responsabilidade 

limitada.  

 Martins (2008, p. 250) define: 

Sociedades limitadas são aquelas formadas por duas ou mais pessoas, cuja 
responsabilidade é identificada pelo valor de suas quotas, porém todos se 
obrigam solidariamente em razão da integralização do capital social. Há 
uma responsabilidade solidária pelo total do capital social.  
 

Esse tipo de sociedade diferente das demais se caracteriza por limitar a 

responsabilidade conjunta de todas as obrigações da empresa até o limite montante 

do capital de cada sócio, ou seja, na sociedade limitada os sócios respondem pelo 

passivo da empresa até o limite do seu capital, enquanto, nos demais tipos de 

sociedade os sócios respondem ilimitada e solidariamente pelas obrigações da 

sociedade.  
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2.1.1.3 Sociedade por Ações 

 

Já em extremo da sociedade por responsabilidade limitada têm-se as 

sociedades também limitadas, porem anônimas, onde os sócios, estes por sua vez 

acionistas, não tinham tanta importância. A participação no capital nesse tipo de 

sociedade era ações, podendo ser negociadas a qualquer momento já que eram 

desagregados da pessoa do sócio.  Esse fato foi economicamente fundamental à 

medida que reduzia as responsabilidades dos sócios acionistas a suas contribuições 

ao capital. O termo “anônimo” ainda é denominação nos dias de hoje em vários 

ambitos da lei.  

O adjetivo traduz a relativa indiferença da empresa aos atributos pessoais 
do acionista. Nesse tipo de empreendimento, os associados só têm a perder 
o total de suas ações. Isto posto nenhum empreendimento anônimo poderia 
decolar sem a concordância ou a aprovação do governo.                     
GALVÃO (2006, p. 206) 
 

Segundo Martins (2008, p. 279), podemos descrever sociedade por ações 

da seguinte forma: 

A sociedade anônima é a sociedade na qual o capital é dividido em ações 
subscritas ou adquiridas. Referidas sociedades tem um modo de 
constituição próprio e o funcionamento está condicionado às normas 
estabelecidas na lei ou no estatuto. Consideram-se sociedades 
institucionais ou normativas e não contratuais, uma vez que nenhum 
contrato liga os sócios entre si.  
 

Galvão (2006) afirma que “uma esfera legislativa só veio surgir de fato 

para as sociedades por ações em meados do século XIX em Nova York”. Passava a 

ser desnecessária a autorização do Estado, podendo assim qualquer pessoa 

participar limitando as perdas às contribuições. Com o passar de alguns anos outros 

estados americanos foram adotando a medida, quando em 1855 chega essa 

inovação a Inglaterra. 

Um dos grandes destaques das sociedades anônimas é a grande 

capacidade de transformar um bem em dinheiro sem que ocorra a desvalorização do 

seu valor. Esse tipo de empresa tem suas ações negociadas em mercado, além de 

poder tê-las transferidas. Destacam-se diante do Estado, pois além de provedoras 

de ações, são também emissoras de títulos de dívida. Sendo a emissão de ações 

mais vantajosa para as sociedades por ações, pois a partir do momento que executa 

tal feito ela tem o seu capital expandido, podendo dessa forma financiar seus 

próprios investimentos, através de ações, títulos de dividas ou até mesmo 
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empréstimos, enquanto que a emissão de títulos de dividas gera para a empresa, 

principalmente, o aumento do seu endividamento.  

As sociedades por ações tiveram origem no mercado norte americano e 

até hoje predominam por lá, onde é muito difícil se ver uma empresa que não seja 

companhia aberta, portanto com ações negociadas em mercado. Aqui no Brasil 

ainda se discute sobre a importância do mercado de ações como instrumento de 

captação de poupança, necessária ao financiamento do investimento. Sendo um 

mercado ainda com perspectiva de ser muito mais promissor, podendo alavancar-se 

assim como os dos estrangeiros. 

 

2.1.1.4 Venture Capital 

 

Esse tipo de arranjo societário teve início nos Estados Unidos, chegando 

ao Brasil no ano de 1974 com o auxílio do Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES). A partir desse período foram criados três segmentos voltados para essa 

atividade, que em pouco tempo depois no ano de 1982 se fundiram, recebendo o 

nome de BNDESPAR. O período mais promissor deste setor no Brasil foi entre os 

anos de 1999-2001 com treze organizações neste mercado, um número 

considerável comparado ao mesmo ainda no início dessa atividade. 

Venture Capital se define como a classificação do capital de risco, sendo 

este uma forma de investimento através da compra de ações. O risco existe a partir 

das compras das ações onde o comprador aguarda sua valorização para usufruir do 

lucro ou não. Além disso, o risco não se limita apenas ao ganho, a valorização do 

negócio, mas sim a imprevisão do retorno desse investimento. São as Sociedades 

de Capital de Risco que estão relacionadas à venture capital, visto que, trata-se de 

entidades que investem em empresas com grande especulação de valorização, na 

maioria das vezes ainda em crescimento, conseqüentemente, elevando ainda mais o 

risco da negociação. Quando acontece um investimento por parte das Sociedades 

de Capital de Risco em empresas em estágio inicial com a geração de lucros ainda 

improvável esse fato é o que caracteriza e define Venture Capital.  
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2.1.1.5 Grupo Empresarial 

 

Em tópico anterior falamos um pouco sobre as Sociedades Anônimas 

S/A, constituídas por vários sócios, juntos em sociedade para atuar em um só 

segmento. Já os grupos empresariais se caracterizam por ser um grupo de 

empresas, estas atuando em vários setores do mercado. 

Grupo empresarial caracteriza-se pelo conjunto de empresas dotadas de 

personalidade jurídica própria, porém submetidas a um controle acionário. Também 

podemos entender por grupo empresarial o conjunto de mais de uma empresa que 

são administradas por um mesmo proprietário ou um mesmo grupo empresarial. 

Os grupos empresariais atingem diversos segmentos no mercado com 

suas múltiplas empresas e transmitem ao consumidor a sensação de grandeza, 

facilitando e alavancando cada vez mais esses grupos, dessa forma otimizando e 

realocando seus recursos financeiros.  

Em um mercado atual exposto a diversas ameaças financeiras podemos 

ver os grupos empresariais como um tipo de arranjo societário mais forte, pois as 

sociedades agrupadas se favorecem de forma mútua com a transferência de lucros 

e até mesmo prejuízo, mantendo assim o equilíbrio do grupo como um todo. Esse 

tipo de sociedade tem possibilidades bem maiores de se manterem em um 

capitalismo globalizado, com perfil de grupos societários modernos que se utilizam 

de estratégias/táticas em seu grupo empresarial. 

 

2.1.2 O processo de captação de recursos pelas empresas 

 

Existem diversos mitos que geram questionamentos quando se trata do 

endividamento, este é evitado a todo custo. No passado se falava ainda em uma 

hierarquia de fontes de financiamentos conforme o seu custo.  

As empresas se financiavam em primeiro lugar recorrendo aos fluxos de 
caixa internos, depois ao endividamento (de curto prazo, se possível, e 
então de longo prazo) e subsequentemente à emissão de novas ações. Elas 
optam primeiro por financiar seus investimentos com lucros retidos; de 
acordo com os resultados, elas financiam seus planos de negócios 
recorrendo a suas tesourarias; se mais tarde precisarem recorrer a 
financiamento externo, as linhas de credito bancarias serão preferíveis. Se 
tudo isso for insuficiente, elas emitem títulos de divida começando pelo 
menos arriscado e avançando na escala; a partir de então apenas 
aumentam as despesas de capital quando as coisas se complicam. 
(GALVÃO, 2006, p. 206). 
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Notamos na definição acima que na hierarquia que se dava para fontes 

de financiamentos há décadas, de fato, o endividamento estava em última opção 

nas empresas. A teoria ainda um pouco confusa, visto que nos faz entender o 

comportamento das empresas, mas não o porquê é utilizado esse método. 

Conforme Galvão (2006, p. 207) “uma empresa endividada não vale 

menos (nem mais) do que outras sem dívidas”. Quando ocorre o endividamento, 

sendo o custo da dívida menor que o custo do capital próprio da empresa terá o 

custo médio equilibrado, caracterizando assim uma contradição quanto ao valor de 

uma empresa relacionado ao seu endividamento, visto que há o equilíbrio quando 

esses dois efeitos se anulam mutuamente.  

Ainda assim existe é claro o risco quanto ao grau de endividamento da 

empresa, havendo um limite a ser respeitado, exatamente o do equilíbrio. O maior 

risco do endividamento é a incapacidade financeira das empresas não arcarem com 

os juros de suas dívidas. Isso é comum em empresas que atuam em ramos mais 

inconstantes. Essas deveriam justamente arcar com dívidas menores quando na 

verdade não é isso que ocorre. O ramo em que a empresa atua muitas vezes é 

decisivo no grau de endividamento da mesma.  

Uma possibilidade ao Brasil para obter um mercado mais promissor é o 

investimento de ações do país no exterior ou a princípio ter o seu registro de papéis 

em negociação no mercado externo. Já existem várias empresas brasileiras que 

optaram por ter suas ações negociadas no mercado norte americano. Podemos citar 

algumas como: Brahma, Vale do Rio Doce, Eletrobrás, Cesp e Cemig. Essas 

empresas assim como tantas outras buscam estabelecer o que se denomina 

estrutura ótima de capital, ou seja, a composição entre capital próprio e capital de 

terceiros que minimiza o seu custo médio ponderado de capital. Por esse fato é 

necessário uma base sólida de capital próprio, adquirida pelos lucros retidos ou pela 

venda de suas ações. Os investimentos de acionistas nessas empresas se 

caracterizam como uma fonte permanente de financiamento, que além de divergir do 

capital de terceiros no que diz respeito ao prazo de vencimento para o resgate do 

principal, o primeiro não tendo prazo estabelecido, diverge ainda no aspecto de 

tratamento tributário.  

Os pagamentos de juros aos credores da empresa podem ser abatidos do 

lucro a ser tributado, como despesas financeiras. Ocorrendo dessa forma o custo do 

capital de terceiros tende a ser mais barato também por esse motivo.  
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Vale salientar que em países onde o poder Judiciário pode ser 

considerado eficiente, o risco dos credores é menor do que os riscos dos acionistas, 

pois não assumem a possibilidade de perda total. As garantias propostas em 

contrapartida do empréstimo são rapidamente representadas e diminuem as perdas 

dos credores. Quando a empresa faz o autofinanciamento, ou seja, se utiliza do seu 

capital para se promover/alavancar ela garante de certa forma uma estabilidade 

maior das suas atividades. Sendo esse fato ainda pouco visto atualmente, pois os 

sócios nesse caso terão que dispor de uma maior margem quanto ao capital, 

entrada de dinheiro, em volume suficiente para sustentar as necessidades de 

investimento requeridas, vindo posteriormente a ser transformadas em capital. 

Já o uso do capital de terceiros nas empresas, considerados recursos 

onerosos, como fonte de financiamentos empreendedora gera um maior risco, visto 

que, a participação normalmente é temporária e minoritária no capital próprio 

viabilizando a partilha de risco do negócio. Existem capitais de terceiros mais 

estáveis como, empréstimos de sócios, empréstimos bancários e empréstimos de 

integração de capital, como por exemplo, são algumas das maneiras que a empresa 

poderá se socorrer sem sofrer maiores riscos.  

Ainda como fontes de financiamento têm os títulos de renda fixa, que se 

trata de um contrato de longo prazo, no qual a empresa emitente concorda em fazer 

pagamentos de juros e principal em prazos específicos aos seus detentores. Os 

investidores em títulos de renda fixa, também conhecidos como emprestadores têm 

várias escolhas em mercados com boa liquidez, estes podendo ser classificados em 

três grupos: títulos de dívida de tesouros (Nacional, Estaduais e Municipais), títulos 

de dívida de empresas e títulos de dívida emitidos no exterior (governo e empresas). 

Podemos perceber que os títulos podem ser emitidos por empresas ou pelo 

governo. A principal diferença desses dois tipos se dá pela exposição ao risco de 

insolvência, ou seja, da incapacidade de pagar suas próprias dívidas. Este risco 

depende do risco da empresa tomadora e assim sendo, a taxa de juros pedida pelo 

mercado para aceitar tal risco será tanto maior quanto maior for o risco da empresa. 

Na emissão de títulos de rendas fixa por empresas existem várias 

exigências. No mercado norte americano identificamos a padronização dessas 

exigências em cláusulas contratuais, especificando critérios e condições entre as 

partes, quanto a relatórios contábeis e gerenciais, pagamento de impostos, 
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condições e restrições acordadas entre as partes, consistem em cláusulas de fazer e 

de não-fazer.  Algumas das exigências são: 

� Exige-se que a empresa emissora do titulo mantenha registros 
contábeis de acordo com os padrões do GAAP (Generally Accepted 
Accounting Principles),  

� Exige-se que a empresa emissora do titulo apresente 
periodicamente demonstrações financeiras auditadas, usadas pelo 
credor para monitorar a empresa e forçar o cumprimento do 
contrato do empréstimo 

� Exigi-se que a empresa emissora do titulo que pague impostos e 
outras obrigações no vencimento. 

� Exige-se que a empresa emissora do titulo mantenha suas 
instalações e equipamentos em bom estado, de forma a garantir a 
continuidade de seu funcionamento.  

 
Todas essas cláusulas citadas resguardam as empresas financiadoras de 

um problema conhecido como “agency”, por sua vez causado pelo tomador. Caso 

não houvesse essas cláusulas o tomador da dívida poderia tirar vantagem ao 

repassar para o emprestador um retorno menor de juros, ou seja, sem custo 

adicional, colocando assim a empresas em exposição de risco. Daí podemos citar 

outras cláusulas que estão relacionadas diretamente às cláusulas de fazer e de não-

fazer, que são: fica exigido à empresa emissora do título que mantenha nível mínimo 

de Capital de Giro Liquido, mantendo nível mínimo de liquidez, capacidade de 

pagamento das obrigações assumidas, além disso a empresa deve respeitar as 

restrições quanto ao ativo permanente, tais restrições estão relacionadas as 

operações de liquidação, aquisição e hipotecas sobre os ativos permanentes, 

garantindo assim, a quitação dos débitos.  

A empresa tem que respeitar também limites quanto às operações de 

desconto de duplicatas e notas promissórias. É importante que a empresa emissora 

do título não faça adesão de empréstimos adicionais, assim como, alguns tipos de 

operações de leasing, para que se mantenha equilibrado o seu nível de 

endividamento. Essas cláusulas amparam as fontes de financiamentos de longo 

prazo no decorrer do tramite, a fim de evitar os riscos do tomador e principalmente 

do emprestador, além dos custos básicos do dinheiro. 

Podemos citar também como fonte de financiamento de médio e longo 

prazo as debêntures, que Galvão (2006, p. 262) define assim:  

 

Debênture é um valor mobiliário com origem em um contrato de mútuo, 
pactuado entre a companhia emissora e os compradores (debenturistas), e 
que confere a estes direito de crédito contra a primeira, nas condições 
constantes da escritura de emissão e do certificado. 
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As debêntures dão as empresas o direito de ter o financiamento geral 

para as suas atividades, ao contrario de muitas linhas de empréstimo e 

financiamento existentes no Brasil. Caracterizam-se por dar maior flexibilidade às 

empresas na utilização de recursos, além de serem vendidas com maior ou menor 

facilidade em função das expectativas que o seu comprador em potencial possa ter 

quanto à rentabilidade futura da empresa, tendo como garantia a remuneração do 

seu investimento. Isso por que as debêntures dão ao seu comprador o direito de 

receber juros, correção monetária variável e o valor nominal na data de resgate 

prevista preestabelecida. Dessa forma ela se distingue principalmente pela 

existência do prazo e do valor de resgate da empresa, apresentando maior 

vantagem a mesma sendo um meio de se obter recursos em longo prazo e a custo 

fixo, além de ser inexistente a obrigação de aplicar os recursos em atividades 

predeterminadas. 

Existem dois tipos de debêntures as sem e as com garantia. As 

debêntures sem garantia são as emitidas sem caução de qualquer tipo específico de 

colateral, representando, portanto, uma reivindicação sobre o lucro da empresa e 

não sobre os seus ativos. Elas subdividem-se em três: 

 

a) Debêntures - tem uma reivindicação sobre quaisquer ativos da empresa 
que restarem após terem sido satisfeitas as reivindicações de todos os 
credores com garantia.  

b) Debêntures Subordinadas - são aquelas que estão especificamente 
subordinadas a outros tipos de dívidas, embora os possuidores de 
dívida subordinada se alinhem abaixo de todos os outros credores de 
longo prazo quanto a liquidação e o pagamento de juros, suas 
reivindicações precisam ser satisfeitas antes que as dos acionistas 
comuns e preferenciais.  

c) Debêntures de Lucros - exige o pagamento de juros somente quando 
existirem lucros disponíveis. Em vista de ser bastante frágil para o 
credor, a taxa de juros estipulada é bastante alta. 
 

Quanto às debêntures com garantia também existem três tipos básicos. 

Debêntures com hipoteca, garantida com um vínculo sobre a propriedade real ou 

edificações. Normalmente o valor de mercado do colateral é maior do que o 

montante da emissão de debênture. Debêntures garantidas por colateral, isso ocorre 

quando o titulo possuído por um agente fiduciário consistir de ações ou debêntures 

de outras companhias, as debêntures garantidas, emitidas contra este colateral, são 

conhecidas como debêntures garantidas por colateral. E ainda temos os certificados 

de garantias de equipamentos, que se classificam também como um tipo de 



27 

 

debênture com garantia. O fato se dá quando a empresa a fim de obter um 

equipamento faz um pagamento inicial ao beneficiário, e este vende certificados 

para levantar os fundos adicionais exigidos para comprar o equipamento do 

fabricante. A empresa paga contraprestações periódicas ao agente fiduciário, que 

então paga dividendos aos possuidores de debêntures.  

 

2.1.3 O papel dos Bancos de Desenvolvimento 

 

Outra fonte de financiamento importantíssima e que abrange todo o 

território nacional é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). O BNDES teve inicio já no século XX, no ano de 1952, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento do país. É fundamental que um país tenha uma fonte 

investidora viabilizando assim um futuro melhor para o mesmo, através de 

investimentos em vários setores da sua economia, gerando assim, mais produção, 

consequentemente, maior crescimento. O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social se utiliza do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) para 

prover seus financiamentos. Dessa forma o BNDES, conforme constituição é 

responsável pela administração de parte dos recursos dos trabalhadores brasileiros, 

proporcionando recursos adequados para as empresas, com pagamento de médio e 

longo prazo e baixas taxas de juros. Instituições financeiras credenciadas que 

ocupam todo o território nacional servem de escape para fazer com que os recursos 

estejam disponíveis em todo o país. 

Os financiamentos passam por análise devendo os empresários estar 

preparados para gerir os empreendimentos e oferecer garantias adequadas. Existem 

critérios para que ocorra a concessão de crédito às empresas, visto que o BNDES é 

um administrador de recursos públicos. Pessoas jurídicas e pessoas físicas podem 

financiar junto ao BNDES. As primeiras irão ter o crédito concedido se enquadrarem-

se nos seguintes critérios de acordo com o seu faturamento anual: microempresas 

que faturam até R$ 1.200.000,00, pequena empresa que tem faturamento entre R$ 

1.200.000,00 e R$ 10.500.000,00 e as médias empresas que faturam anualmente 

entre R$ 10.500.000,00 e R$ 60.000.000,00. Já pessoas físicas, como produtor 

rural, caminhoneiro autônomo, irão poder financiar para adquirir máquinas ou 

equipamentos, inclusive agrícolas, desde que tenha origem nacional, produzir bens 

e serviços para a exportação, construir, ampliar ou reformar uma loja, galpão, 
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fábrica, realizar benfeitorias em sua propriedade rural, adquirir bens de produção, 

essas são uma das alternativas destinadas aos trabalhadores. 

O BNDES divide sua categoria de financiamento em dois grupos. As 

linhas de financiamento que são de aplicação generalizada, ou seja, possuem 

caráter permanente. Podemos citar como exemplo o BNDES automático, FINAME 

Equipamentos, FINAME agrícola, Cartão BNDES e destinados à exportação temos o 

Pré-Embarque, Pré-Embarque Espacial e Pós-embarque, podendo ter seus custos 

avaliados em dólar norte americano. A outra categoria são os programas de 

financiamentos estes são de vigência transitória, fixada previamente, e possuem 

taxas de juros prefixadas.  

Dentre as linhas de crédito que o BNDES não financia estão: as 

aquisições de terrenos e de benfeitorias já existentes, capital de giro de forma 

isolada para o funcionamento das empresas, pagamento de quaisquer débitos 

vencidos ou vincendos, incluídos impostos, junto a fornecedores, instituições 

financeiras e governos. 

Para ter os recursos financiados pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social é necessário que o tomador, seja ele pessoa 

física ou jurídica, esteja em dia com suas obrigações fiscais, tributárias e sociais, 

sejam elas impostos, taxas ou contribuições. É preciso que demonstrem capacidade 

de pagamento, ou seja, o banco irá analisar se as receitas serão suficientes para 

pagar todos os custos do seu empréstimo com recursos do BNDES, inclusive os 

custos do seu negócio. Os tomadores não podem apresentar restrições cadastrais, 

tais como: protesto de títulos, devolução de cheque, atrasos nos pagamentos de 

empréstimos e financiamentos, execuções fiscais e trabalhistas, dentre outras. E por 

fim o tomador deve dispor de garantias suficientes para assegurar ao BNDES o 

retorno do financiamento. A pontualidade nos pagamentos garante aos clientes a 

possibilidade de ter novamente emprestados recursos para os seus 

empreendimentos. 

O BNDES ao emprestar dinheiro proveniente do FAT requer garantias de 

seus tomadores, como uma forma de cautela que assegure a transação. As 

garantias mais comuns são: a hipoteca de imóveis, próprios ou de terceiros, penhor 

de bens, propriedade fiduciária de máquinas e equipamentos, aval dos sócios, no 

caso de pessoas jurídicas. É importante salientar que o capital disponibilizado a um 

investimento pelo BNDES é sempre destinado a um fim específico. Se for para 
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investir na execução de um projeto, o dinheiro só poderá ser utilizado na aquisição 

de bens e serviços previstos naquele projeto. Sendo o financiamento feito para a 

aquisição de uma máquina, equipamento ou implemento, este só poderá ser usado 

para pagar o fornecedor daquele bem que constou do orçamento aprovado pela 

instituição financeira credenciada. 

Ao disponibilizar recursos através de financiamentos às empresas e 

pessoas o BNDES não ganha absolutamente nada. A taxa de juros existe, mas 

mesmo sendo ela alta ou baixa ainda assim não há ganho por parte do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Toda a taxa de juros do 

financiamento é repassada para o seu credor, que é no caso o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT). Os fatores que compõe a taxa de juros são: o custo do dinheiro 

para o BNDES, também conhecido como custo de captação, isso corresponde à 

quantia que o BNDES paga para obter esses recursos, a remuneração do BNDES, 

que irão cobrir seus possíveis custos operacionais e a remuneração da instituição 

financeira credenciada, que garante a cobertura do risco da operação do cliente 

perante o seu banco. Já a TJLP (Taxa de Juros a Longo Prazo) tem o seu valor 

fixado periodicamente pelo Banco Central do Brasil, com validade trimestral. 
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3 POLITICAS GOVERNAMENTAIS E SUA INFLUENCIA NO CUST O FINANCEIRO 

DO CAPITAL. 

Conforme citado no segundo capitulo, podemos ver o Estado como 

catalisador do processo de crédito. Vimos ainda no segundo capitulo um Estado com 

natureza credora na captação de dinheiro junto ao mercado, adquirindo assim 

grandes dívidas, assim como, um Estado na concessão de crédito, ou seja, de 

natureza devedora. 

No presente capítulo, o terceiro desse trabalho irá abordar um pouco mais 

no assunto do Estado como incentivador da atividade produtiva, captador e 

repassador de recursos no mercado. Falaremos a principio sobre o mercado 

financeiro na sua estrutura e funcionamento, em seguida abordaremos a respeito 

das políticas econômicas e seus instrumentos e por fim será abordado o primeiro 

tópico referido nesse parágrafo fundamentando na legalidade, segundo a 

Constituição Federal, quanto à atuação do Estado no mercado financeiro. 

3.1 O Mercado Financeiro Nacional: Estrutura e Funcionamento  

O Sistema Financeiro Nacional é constituído pelos órgãos normativos, 

entidades de fiscalização e supervisão, agentes especiais e intermediários 

financeiros.  

Mellagi (2007, p. 17) afirma: 

Podemos chamar de sistema financeiro ou bancário o conjunto de 
instituições e operações ocupadas com o fluxo de recursos monetários 
entre os agentes econômicos. Basicamente é o mercado de emprestadores 
e tomadores de empréstimos, sendo que o valor da remuneração dos 
empréstimos é chamado de juro, ou em termos percentuais, de taxa de 
juros.  

 A estrutura normativa do SFN compreende:  
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Quadro 1: Composição do Sistema Financeiro Nacional 
Fonte: Banco Central do Brasil, 2012. 

 

De acordo com o quadro acima apresenta-se em seguida o 

funcionamento dos órgãos e entidades que integram o mercado financeiro nacional. 

 

3.1.1 Órgãos Normativos 

Órgãos responsáveis pela expedição das diretrizes em geral do sistema 

financeiro nacional. 

3.1.1.1 Conselho Monetário Nacional (CMN) 

O Conselho Monetário Nacional (CMN), que foi instituído pela Lei 4.595, 

de 31 de dezembro de 1964, é o órgão responsável por expedir diretrizes gerais 

para o bom funcionamento do SFN. Integram o CMN o Ministro da Fazenda 

(Presidente), o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Presidente do 

Banco Central do Brasil. Dentre suas funções estão: adaptar o volume dos meios de 

pagamento às reais necessidades da economia, regular o valor interno e externo da 

moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos, orientar a aplicação dos recursos 

das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos 

instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, 

coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna 

e externa e zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. 
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3.1.1.2 Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 

É o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de 

seguros privados; é composto pelo Ministro da Fazenda (Presidente), representante 

do Ministério da Justiça, representante do Ministério da Previdência Social, 

Superintendente da Superintendência de Seguros Privados, representante do Banco 

Central do Brasil e representante da Comissão de Valores Mobiliários. Dentre as 

funções do CNSP estão: regular a constituição, organização, funcionamento e 

fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao SNSP, bem como a 

aplicação das penalidades previstas, fixar as características gerais dos contratos de 

seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, estabelecer as 

diretrizes gerais das operações de resseguro, prescrever os critérios de constituição 

das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, Entidades de Previdência Privada 

Aberta e Resseguradores, com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas 

operações e disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de corretor.  

3.1.1.3 Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) 

Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) é um órgão 

colegiado que integra a estrutura do Ministério da Previdência Social e cuja 

competência é regular o regime de previdência complementar operado pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão). 

3.1.2 Entidades Supervisoras/Fiscalizadoras 

Autarquias que norteiam, regulamentam, controlam, desenvolvem e 

fiscalizam o sistema financeiro nacional. 

3.1.2.1 Banco Central 

O Banco Central do Brasil (Bacen) é uma autarquia vinculada ao 

Ministério da Fazenda, que também foi criada pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 

1964. É o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional e 

responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional, tendo por objetivos: 

zelar pela adequada liquidez da economia, manter as reservas internacionais em 

nível adequado, estimular a formação de poupança e zelar pela estabilidade e 

promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Dentre suas 
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atribuições estão: emitir papel-moeda e moeda metálica, executar os serviços do 

meio circulante, receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições 

financeiras e bancárias, realizar operações de redesconto e empréstimo às 

instituições financeiras, regular a execução dos serviços de compensação de 

cheques e outros papéis, efetuar operações de compra e venda de títulos públicos 

federais, exercer o controle de crédito, exercer a fiscalização das instituições 

financeiras, autorizar o funcionamento das instituições financeiras, estabelecer as 

condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições 

financeiras, vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de 

capitais e controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. 

3.1.2.2 Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também é uma autarquia 

vinculada ao Ministério da Fazenda, instituída pela Lei 6.385, de 7 de dezembro de 

1976. É responsável por regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado 

de valores mobiliários do país. Para este fim, exerce as funções de: assegurar o 

funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão, proteger os 

titulares de valores mobiliários, evitar ou coibir modalidades de fraude ou 

manipulação no mercado, assegurar o acesso do público a informações sobre 

valores mobiliários negociados e sobre as companhias que os tenham emitido, 

assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores 

mobiliários, estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores 

mobiliários, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado 

de ações e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social das 

companhias abertas.  

3.1.2.3 Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda responsável pelo 

controle e fiscalização do mercado de seguro, previdência privada aberta e 

capitalização. Dentre suas atribuições estão: fiscalizar a constituição, organização, 

funcionamento e operação das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, 

Entidades de Previdência Privada Aberta e Resseguradores, na qualidade de 

executora da política traçada pelo CNSP, atuar no sentido de proteger a captação de 

poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência 
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privada aberta, de capitalização e resseguro, zelar pela defesa dos interesses dos 

consumidores dos mercados supervisionados; promover o aperfeiçoamento das 

instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados, promover a 

estabilidade dos mercados sob sua jurisdição; zelar pela liquidez e solvência das 

sociedades que integram o mercado, disciplinar e acompanhar os investimentos 

daquelas entidades, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões 

técnicas, cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades 

que por este forem delegadas e prover os serviços de Secretaria Executiva do 

CNSP.  

3.1.2.4 Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) 

É uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, 

responsável por fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência 

complementar (fundos de pensão). A Previc atua como entidade de fiscalização e de 

supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e 

de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado 

pelas entidades fechadas de previdência complementar, observando, inclusive, as 

diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Conselho Nacional 

de Previdência Complementar.  

3.1.3 Entidades Operadoras 

Entidades que estão à frente das operações de crédito, disponibilizando 

capital dentro das categorias às pessoas físicas e jurídicas. 

3.1.3.1 Instituições Financeiras Captadoras de Depósitos a Vista 

3.1.3.1.1 Bancos Múltiplos com carteira comercial 

Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que 

realizam as operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições 

financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou 

de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, 

financiamento e investimento (Financeiras). Essas operações estão sujeitas às 

mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições singulares 

correspondentes às suas carteiras. A carteira de desenvolvimento somente poderá 
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ser operada por banco público. O banco múltiplo deve ser constituído com, no 

mínimo, duas carteiras, sendo uma delas, obrigatoriamente, comercial ou de 

investimento, e ser organizado sob a forma de sociedade anônima. As instituições 

com carteira comercial podem captar depósitos à vista. Na sua denominação social 

deve constar a expressão "Banco" (Resolução CMN 2.099, de 1994).  

3.1.3.1.2 Bancos Comerciais 

Os bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas 

que têm como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessários 

para financiar, a curto e a médios prazos, o comércio, a indústria, as empresas 

prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. De acordo com 

Mellagi Filho, Armando (Pag. 125) o que caracteriza os bancos comerciais “ é 

principalmente sua captação de recursos por meio de depósitos a vista”, além de 

angariarem recursos também por meio de depósitos a prazo. Deve ser constituído 

sob a forma de sociedade anônima e na sua denominação social deve constar a 

expressão "Banco" (Resolução CMN 2.099, de 1994). 

3.1.3.1.3 Caixa Econômica Federal 

A Caixa Econômica Federal, criada em 1.861, está regulada pelo Decreto-

Lei 759, de 12 de agosto de 1969, como empresa pública vinculada ao Ministério da 

Fazenda. Trata-se de instituição assemelhada aos bancos comerciais, podendo 

captar depósitos à vista, realizar operações ativas e efetuar prestação de serviços. 

Uma característica distintiva da Caixa é que ela prioriza a concessão de 

empréstimos e financiamentos a programas e projetos nas áreas de assistência 

social, saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esporte. Pode operar com 

crédito direto ao consumidor, financiando bens de consumo duráveis, emprestar sob 

garantia de penhor industrial e caução de títulos, bem como tem o monopólio do 

empréstimo sob penhor de bens pessoais e sob consignação e tem o monopólio da 

venda de bilhetes de loteria federal. Além de centralizar o recolhimento e posterior 

aplicação de todos os recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o 

Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 
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3.1.3.1.4 Cooperativas de Crédito 

As cooperativas de crédito se dividem em: singulares, que prestam 

serviços financeiros de captação e de crédito apenas aos respectivos associados, 

podendo receber repasses de outras instituições financeiras e realizar aplicações no 

mercado financeiro; centrais, que prestam serviços às singulares filiadas, e são 

também responsáveis auxiliares por sua supervisão; e confederações de 

cooperativas centrais, que prestam serviços a centrais e suas filiadas.  

As cooperativas de credito atuam basicamente no setor primário da 
economia, com o objetivo de permitir melhor comercialização de produtos 
rurais e criar facilidades para o escoamento de safras agrícolas para os 
centros consumidores, destacando que os usuários finais de credito que 
concedem são sempre os cooperados. Mellagi (2007, p. 131) 

Observam, além da legislação e normas gerais aplicáveis ao sistema 

financeiro: a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, que institui o Sistema 

Nacional de Crédito Cooperativo; a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que 

institui o regime jurídico das sociedades cooperativas; e a Resolução nº 3.859, de 27 

de maio de 2010, que disciplina sua constituição e funcionamento. As regras 

prudenciais são mais estritas para as cooperativas cujo quadro social é mais 

heterogêneo, como as cooperativas de livre admissão. 

3.1.3.2 Demais Instituições Financeiras 

3.1.3.2.1 Agências de Fomento 

As agências de fomento têm como objeto social a concessão de 

financiamento de capital fixo e de giro associado a projetos na Unidade da 

Federação onde tenham sede. Devem ser constituídas sob a forma de sociedade 

anônima de capital fechado e estar sob o controle de Unidade da Federação, sendo 

que cada Unidade só pode constituir uma agência. Tais entidades têm status de 

instituição financeira, mas não podem captar recursos junto ao público, recorrer ao 

redesconto, ter conta de reserva no Banco Central, contratar depósitos 

interfinanceiros na qualidade de depositante ou de depositária e nem ter participação 

societária em outras instituições financeiras. De sua denominação social deve 

constar a expressão "Agência de Fomento" acrescida da indicação da Unidade da 

Federação Controladora. É vedada a sua transformação em qualquer outro tipo de 
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instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. As agências de fomento 

devem constituir e manter, permanentemente, fundo de liquidez equivalente, no 

mínimo, a 10% do valor de suas obrigações, a ser integralmente aplicado em títulos 

públicos federais. (Resolução CMN 2.828, de 2001). 

3.1.3.2.2 Associações de Poupança e Empréstimo 

As associações de poupança e empréstimo são constituídas sob a forma 

de sociedade civil, sendo de propriedade comum de seus associados. Como afirma 

Mellagi Filho, Armando (Pag. 133): “suas operações ativas são, basicamente, 

direcionadas ao mercado imobiliário e ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH)”. 

As operações passivas são constituídas de emissão de letras e cédulas 

hipotecárias, depósitos de cadernetas de poupança, depósitos interfinanceiros e 

empréstimos externos. Os depositantes dessas entidades são considerados 

acionistas da associação e, por isso, não recebem rendimentos, mas dividendos. Os 

recursos dos depositantes são, assim, classificados no patrimônio líquido da 

associação e não no passivo exigível (Resolução CMN 52, de 1967).  

3.1.3.2.3 Bancos de Câmbio 

Os bancos de câmbio são instituições financeiras autorizadas a realizar, 

sem restrições, operações de câmbio e operações de crédito vinculadas às de 

câmbio, como financiamentos à exportação e importação e adiantamentos sobre 

contratos de câmbio, e ainda a receber depósitos em contas sem remuneração, não 

movimentáveis por cheque ou por meio eletrônico pelo titular, cujos recursos sejam 

destinados à realização das operações acima citadas. Na denominação dessas 

instituições deve constar a expressão "Banco de Câmbio" (Resolução CMN 3.426, 

de 2006). 

3.1.3.2.4 Bancos de Desenvolvimento 

Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas 

pelos governos estaduais, e têm como objetivo precípuo proporcionar o suprimento 

oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento, a médio e a longo 

prazo, de programas e projetos que visem a promover o desenvolvimento 

econômico e social do respectivo Estado. As operações passivas são depósitos a 
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prazo, empréstimos externos, emissão ou endosso de cédulas hipotecárias, emissão 

de cédulas pignoratícias de debêntures e de Títulos de Desenvolvimento 

Econômico. As operações ativas são empréstimos e financiamentos, dirigidos 

prioritariamente ao setor privado. Devem ser constituídos sob a forma de sociedade 

anônima, com sede na capital do Estado que detiver seu controle acionário, devendo 

adotar, obrigatória e privativamente, em sua denominação social, a expressão 

"Banco de Desenvolvimento", seguida do nome do Estado em que tenha sede 

(Resolução CMN 394, de 1976). 

3.1.3.2.5 Bancos de Investimento 

Os bancos de investimento são instituições financeiras privadas 

especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, de 

financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de 

administração de recursos de terceiros. Devem ser constituídos sob a forma de 

sociedade anônima e adotar, obrigatoriamente, em sua denominação social, a 

expressão "Banco de Investimento". Não possuem contas correntes e captam 

recursos via depósitos a prazo, repasses de recursos externos, internos e venda de 

cotas de fundos de investimento por eles administrados. As principais operações 

ativas são financiamento de capital de giro e capital fixo, subscrição ou aquisição de 

títulos e valores mobiliários, depósitos interfinanceiros e repasses de empréstimos 

externos (Resolução CMN 2.624, de 1999). 

3.1.3.2.6 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

criado em 1952 como autarquia federal, foi enquadrado como uma empresa pública 

federal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, pela Lei 

5.662, de 21 de junho de 1971. O BNDES é um órgão vinculado ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem como objetivo apoiar 

empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do país. Suas linhas de 

apoio contemplam financiamentos de longo prazo e custos competitivos, para o 

desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercialização de 

máquinas e equipamentos novos, fabricados no país, bem como para o incremento 

das exportações brasileiras. Contribui, também, para o fortalecimento da estrutura 

de capital das empresas privadas e desenvolvimento do mercado de capitais. A 
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BNDESPAR, subsidiária integral, investe em empresas nacionais através da 

subscrição de ações e debêntures conversíveis.  

O BNDES considera ser de fundamental importância, na execução de sua 

política de apoio, a observância de princípios ético-ambientais e assume o 

compromisso com os princípios do desenvolvimento sustentável. As linhas de apoio 

financeiro e os programas do BNDES atendem às necessidades de investimentos 

das empresas de qualquer porte e setor, estabelecidas no país. A parceria com 

instituições financeiras, com agências estabelecidas em todo o país, permite a 

disseminação do crédito, possibilitando um maior acesso aos recursos do BNDES.  

3.1.3.2.7 Companhias Hipotecárias 

As companhias hipotecárias são instituições financeiras constituídas sob 

a forma de sociedade anônima, que têm por objeto social conceder financiamentos 

destinados à produção, reforma ou comercialização de imóveis residenciais ou 

comerciais aos quais não se aplicam as normas do Sistema Financeiro da Habitação 

(SFH). Suas principais operações passivas são: letras hipotecárias, debêntures, 

empréstimos e financiamentos no País e no Exterior. Suas principais operações 

ativas são: financiamentos imobiliários residenciais ou comerciais, aquisição de 

créditos hipotecários, refinanciamentos de créditos hipotecários e repasses de 

recursos para financiamentos imobiliários. Tais entidades têm como operações 

especiais a administração de créditos hipotecários de terceiros e de fundos de 

investimento imobiliário (Resolução CMN 2.122, de 1994). 

3.1.3.2.8 Cooperativas Centrais de Crédito 

As cooperativas centrais de crédito, formadas por cooperativas 

singulares, organizam em maior escala as estruturas de administração e suporte de 

interesse comum das cooperativas singulares filiadas, exercendo sobre elas, entre 

outras funções, supervisão de funcionamento, capacitação de administradores, 

gerentes e associados, e auditoria de demonstrações financeiras (Resolução CMN 

nº 3.859/2010). 
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3.1.3.2.9 Sociedades Crédito, Financiamento e Investimento(Financeira)  

As sociedades de crédito, financiamento e investimento, também 

conhecidas por financeiras, foram instituídas pela Portaria do Ministério da Fazenda 

309, de 30 de novembro de 1959. São instituições financeiras privadas que têm 

como objetivo básico a realização de financiamento para a aquisição de bens, 

serviços e capital de giro. Devem ser constituídas sob a forma de sociedade 

anônima e na sua denominação social deve constar a expressão "Crédito, 

Financiamento e Investimento". Tais entidades captam recursos por meio de aceite e 

colocação de Letras de Câmbio (Resolução CMN 45, de 1966) e Recibos de 

Depósitos Bancários (Resolução CMN 3454, de 2007). 

3.1.3.2.10 Sociedades de Crédito Imobiliário 

As sociedades de crédito imobiliário são instituições financeiras criadas 

pela Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, para atuar no financiamento habitacional. 

Constituem operações passivas dessas instituições os depósitos de poupança, a 

emissão de letras e cédulas hipotecárias e depósitos interfinanceiros. Suas 

operações ativas são: financiamento para construção de habitações, abertura de 

crédito para compra ou construção de casa própria, financiamento de capital de giro 

a empresas incorporadoras, produtoras e distribuidoras de material de construção. 

Devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, adotando 

obrigatoriamente em sua denominação social a expressão "Crédito Imobiliário". 

(Resolução CMN 2.735, de 2000). 

3.1.3.2.11 Sociedades de Crédito ao Microempreendedor 

As sociedades de crédito ao microempreendedor, criadas pela Lei 10.194, 

de 14 de fevereiro de 2001, são entidades que têm por objeto social exclusivo a 

concessão de financiamentos e a prestação de garantias a pessoas físicas, bem 

como a pessoas jurídicas classificadas como microempresas, com vistas a viabilizar 

empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial de pequeno 

porte. São impedidas de captar, sob qualquer forma, recursos junto ao público, bem 

como emitir títulos e valores mobiliários destinados à colocação e oferta públicas. 

Devem ser constituídas sob a forma de companhia fechada ou de sociedade por 
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quotas de responsabilidade limitada, adotando obrigatoriamente em sua 

denominação social a expressão "Sociedade de Crédito ao Microempreendedor", 

vedada a utilização da palavra "Banco" (Resolução CMN 2.874, de 2001). 

3.1.3.3 Outros Intermediários Financeiros 

3.1.3.3.1 Administradoras de Consórcio 

As administradoras de consórcio são empresas responsáveis pela 

formação e administração de grupos de consórcio, atuando como mandatárias de 

seus interesses e direitos. O grupo de consórcio é uma sociedade não personificada, 

com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, e que visa à 

coleta de poupança para permitir aos consorciados a aquisição de bens ou serviços. 

As atividades do sistema de consórcio são reguladas pela Lei nº 11.795, de 8 de 

outubro de 2008, bem como pela Circular nº 3.432 , de 3 de fevereiro de 2009, e 

supervisionadas pelo Banco Central. 

3.1.3.3.2 Sociedades de arrendamento mercantil (Leasing) 

As sociedades de arrendamento mercantil são constituídas sob a forma 

de sociedade anônima, devendo constar obrigatoriamente na sua denominação 

social a expressão "Arrendamento Mercantil". As operações passivas dessas 

sociedades são emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e 

financiamentos de instituições financeiras. Suas operações ativas são constituídas 

por títulos da dívida pública, cessão de direitos creditórios e, principalmente, por 

operações de arrendamento mercantil de bens móveis, de produção nacional ou 

estrangeira, e bens imóveis adquiridos pela entidade arrendadora para fins de uso 

próprio do arrendatário. São supervisionadas pelo Banco Central do Brasil 

(Resolução CMN 2.309, de 1996). 

Mellagi resume afirmando: 

Em linhas gerais, a operação de leasing assemelha-se a uma locação, em 
que o cliente, ao final do contrato, tem opção de renová-la, de adquirir o 
bem pelo valor residual fixado em contrato ou de devolvê-lo à 
empresa.(2007, p. 135) 
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3.1.3.3.3 Sociedades corretoras de câmbio 

As sociedades corretoras de câmbio são constituídas sob a forma de 

sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada, devendo constar na 

sua denominação social a expressão "Corretora de Câmbio". Têm por objeto social 

exclusivo a intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no 

mercado de câmbio de taxas flutuantes. São supervisionadas pelo Banco Central do 

Brasil (Resolução CMN 1.770, de 1990). 

3.1.3.3.4 Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários 

As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários são constituídas 

sob a forma de sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada. 

Dentre seus objetivos estão: operar em bolsas de valores, subscrever emissões de 

títulos e valores mobiliários no mercado; comprar e vender títulos e valores 

mobiliários por conta própria e de terceiros; encarregar-se da administração de 

carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; exercer funções de agente 

fiduciário; instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento; emitir 

certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures; intermediar 

operações de câmbio; praticar operações no mercado de câmbio de taxas 

flutuantes; praticar operações de conta margem; realizar operações 

compromissadas; praticar operações de compra e venda de metais preciosos, no 

mercado físico, por conta própria e de terceiros; operar em bolsas de mercadorias e 

de futuros por conta própria e de terceiros. São supervisionadas pelo Banco Central 

do Brasil (Resolução CMN 1.655, de 1989). Os fundos de investimentos, 

administrados por corretoras ou outros intermediários financeiros, são constituídos 

sob forma de condomínio e representam a reunião de recursos para a aplicação em 

carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, com o objetivo de propiciar aos 

condôminos valorização de quotas, a um custo global mais baixo. A normatização, 

concessão de autorização, registro e a supervisão dos fundos de investimento são 

de competência da Comissão de Valores Mobiliários. 

3.1.3.3.5 Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários 

As sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários são 

constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade 
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limitada, devendo constar na sua denominação social a expressão "Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários". Algumas de suas atividades: intermedeiam a oferta 

pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; administram e 

custodiam as carteiras de títulos e valores mobiliários; instituem, organizam e 

administram fundos e clubes de investimento; operam no mercado acionário, 

comprando, vendendo e distribuindo títulos e valores mobiliários, inclusive ouro 

financeiro, por conta de terceiros; fazem a intermediação com as bolsas de valores e 

de mercadorias; efetuam lançamentos públicos de ações; operam no mercado 

aberto e intermedeiam operações de câmbio. São supervisionadas pelo Banco 

Central do Brasil (Resolução CMN 1.120, de 1986). 

3.1.3.4 Entidades Auxiliares 

3.1.3.4.1 Bolsas de Valores 

As bolsas de valores são sociedades anônimas ou associações civis, com 

o objetivo de manter local ou sistema adequado ao encontro de seus membros e à 

realização entre eles de transações de compra e venda de títulos e valores 

mobiliários em mercado livre e aberto, especialmente organizado e fiscalizado por 

seus membros e pela Comissão de Valores Mobiliários. Possuem autonomia 

financeira, patrimonial e administrativa (Resolução CMN 2.690, de 2000). 

3.1.3.4.2 Bolsas de Mercadorias e Futuros 

As bolsas de mercadorias e futuros são associações privadas civis, com 

objetivo de efetuar o registro, a compensação e a liquidação, física e financeira, das 

operações realizadas em pregão ou em sistema eletrônico. Para tanto, devem 

desenvolver, organizar e operacionalizar um mercado de derivativos livre e 

transparente, que proporcione aos agentes econômicos a oportunidade de 

efetuarem operações de hedging (proteção) ante flutuações de preço de 

commodities agropecuárias, índices, taxas de juro, moedas e metais, bem como de 

todo e qualquer instrumento ou variável macroeconômica cuja incerteza de preço no 

futuro possa influenciar negativamente suas atividades. Possuem autonomia 

financeira, patrimonial e administrativa e são fiscalizadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários. 
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3.1.3.5 Seguridade, Capitalização e Previdência Complementar 

3.1.3.5.1 Sociedades Seguradoras  

Sociedades seguradoras são entidades, constituídas sob a forma de 

sociedades anônimas, especializadas em pactuar contrato, por meio do qual 

assumem a obrigação de pagar ao contratante (segurado), ou a quem este designar, 

uma indenização, no caso em que advenha o risco indicado e temido, recebendo, 

para isso, o prêmio estabelecido. 

3.1.3.5.2 Sociedades de Capitalização 

Sociedades de capitalização são entidades, constituídas sob a forma de 

sociedades anônimas, que negociam contratos (títulos de capitalização) que têm por 

objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante, o qual terá, 

depois de cumprido o prazo contratado, o direito de resgatar parte dos valores 

depositados corrigidos por uma taxa de juros estabelecida contratualmente; 

conferindo, ainda, quando previsto, o direito de concorrer a sorteios de prêmios em 

dinheiro.  

3.1.3.5.3 Resseguradoras 

Entidades, constituídas sob a forma de sociedades anônimas, que têm 

por objeto exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão. O 

Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) é empresa resseguradora vinculada ao 

Ministério da Fazenda. 

3.1.3.5.4 Entidades abertas de previdência complementar 

São entidades constituídas unicamente sob a forma de sociedades 

anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter 

previdenciários concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, 

acessíveis a quaisquer pessoas físicas. São regidas pelo Decreto-Lei 73, de 21 de 

novembro de 1966, e pela Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001. As 

funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador são exercidas pelo Ministério da 

Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).  
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3.1.3.5.5 Fundos de Pensão 

As entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão) 

são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos e 

são acessíveis, exclusivamente, aos empregados de uma empresa ou grupo de 

empresas ou aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, entes denominados patrocinadores ou aos associados ou membros de 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominadas 

instituidores. As entidades de previdência fechada devem seguir as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução 3.121, de 

25 de setembro de 2003, no que tange à aplicação dos recursos dos planos de 

benefícios. Também são regidas pela Lei Complementar 109, de 29 de maio de 

2001.  

3.2 Políticas econômicas e seus instrumentos 

Podemos definir política econômica como um conjunto de ações de um 

governo, planejadas para atingir determinadas finalidades, relacionadas com a 

situação econômica de um país, região ou conjunto de países. Tem como objetivo 

principal Estabilizar e controlar os grandes agregados macroeconômicos, 

representados pela taxa de juros, crescimento e desenvolvimento econômico, nível 

geral de preços da economia, nível de renda e emprego, taxa de câmbio.  

Dentre as modalidades em que atua a política econômica e/ou monetária 

temos: a estrutural, a conjuntural, a restritiva e conservadora e a expansionista ou 

desenvolvimentista.  

A modalidade estrutural visa modificar a macroestrutura econômica do 

País. Sua implementação e efeitos são de longo prazo. Exemplos típicos é a criação 

de uma estatal para alterar determinado setor econômico ou, ainda, programas 

sociais que visem à redistribuição de renda. A conjuntural é adotada para corrigir 

uma situação momentânea. Com adoção e efeitos de curto e médio prazo. Citam-se 

como exemplos as medidas para controle de preços, controle da inflação e a falta de 

produtos à disposição da população. A restritiva ou conservadora é aquela que 

adota uma visão monetarista, utilizando-se de instrumentos ortodoxos para atingir 

seus objetivos. O Governo adota correções ortodoxas quando atua sobre a taxa de 
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juros e o câmbio. A expansionista ou desenvolvimentista busca acelerar o 

desenvolvimento econômico do país, adotando um ponto de vista mais voltado ao 

social. Um exemplo recente é o PAC- Programa de Aceleração do Crescimento. 

Temos quatro tipos de políticas econômicas, são elas: Política Monetária, 

Política Fiscal, Política de Rendas e Política Cambial. 

3.2.1 Política Monetária  

A Política Monetária é um instrumento de política econômica que permite 

às AM- Autoridades Monetárias atuarem sobre o volume de meios de pagamento 

disponíveis em uma economia e, ainda, controlar as taxas de juros. Tem como 

objetivos: controlar a oferta de moeda na Economia e determinar a quantidade de 

dinheiro, tendo assim a formação da taxa de juros. A lógica da política monetária 

consiste em controlar a oferta de moeda (liquidez) para determinar a taxa de juros 

de referência do mercado. Assim, quando o CMN- Conselho Monetário Nacional 

eleva as taxas de juros reduz a oferta monetária e ao reduzir as taxas produz o 

efeito inverso, ou seja, eleva a oferta monetária. 

A política monetária pretende influir na atividade econômica, atuando sobre 
o gasto total da economia e, em particular, sobre o gasto das famílias e 
sobre o investimento das empresas. Dado que o gasto está relacionado 
com a quantidade de dinheiro existente na economia e com as condições de 
credito, principalmente com a taxa de juros, o BACEN procura controlar 
ambas as variáveis. (TROSTER, 2002, p. 261) 

Quanto aos tipos de política monetária Troster (2002, p. 263) afirma que 

são dois e os define assim: 

Política monetária expansiva é formada por aquelas medidas que tendem a 
acelerar o crescimento da quantidade de dinheiro e a baratear os 
empréstimos (baixar as taxas de juros). Política monetária restritiva engloba 
um conjunto de medidas que tendem a reduzir o crescimento da quantidade 
de dinheiro e a encarecer os empréstimos (elevar a taxa de juros).        
 

Com base nas afirmativas podemos entender que a política monetária 

expansionista caracteriza-se por elevar a liquidez da economia, injetando maior 

volume de recursos nos mercados, dinamizando o consumo e o investimento 

agregados com reflexos positivos sobre a expansão da atividade econômica.  

Utilizada quando ocorrem momentos de retração do nível da economia. E a restritiva 

pela redução da liquidez da economia, retraindo a demanda agregada (consumo e 

investimento) e a atividade econômica. É adotada quando o crescimento da 
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demanda e dos investimentos empresariais se situarem acima da capacidade da 

oferta de moeda da economia, visando anular o efeito de um hiato inflacionário.  

3.2.1.1 Instrumentos 

O Banco Central pode controlar a liquidez da economia (volume de 

dinheiro em circulação) através de três instrumentos clássicos, quais sejam:  

3.2.1.2 Depósito/Recolhimento Compulsório 

Representam um percentual incidente sobre os depósitos captados pelos 

bancos, seja na forma de depósitos a vista, em poupança ou a prazo, dentre outras 

rubricas. Sempre que as autoridades monetárias alterarem as taxas de recolhimento 

compulsório, estarão, consequentemente, reduzindo ou ampliando o volume de 

recursos em circulação na economia e influenciando a taxa de juros vigente. Logo, 

teremos: 

Quanto maior  o percentual de recolhimento compulsório, menor  o volume 
de dinheiro disponível na economia e maior  é a taxa de juros cobrada pelos 
bancos para empréstimos. Por outro lado, quanto menor o percentual de 
recolhimento compulsório, maior  o volume de dinheiro disponível na 
economia, elevando a oferta do dinheiro e reduzindo  a taxa de juros 
cobrada pelos bancos. GALVÃO (2006) 

3.2.1.3 Operações de Mercado Aberto (Open Market) 

É o instrumento mais ágil de política monetária a fim de melhor regular o 

fluxo monetário da economia e influenciar os níveis das taxas de juros em curto 

prazo. Realizam-se através da compra e venda de títulos da dívida pública no 

mercado. Dessa forma, caso as autoridades monetárias desejem expandir o volume 

de recursos disponíveis na economia, elevando sua liquidez e reduzindo as taxas de 

juros, o Governo recompra títulos de sua emissão em poder de agentes do mercado, 

caso a intenção seja reduzir o volume de dinheiro em circulação e elevar as taxas de 

juros, o Governo emite e vende títulos de sua emissão, enxugando a liquidez do 

mercado. 

3.2.1.4 Redesconto Bancário ou Empréstimos de Liquidez 

Trata-se de empréstimos realizados pelo Banco Central às instituições 

financeiras que necessitem equilibrar suas necessidades de caixa em função de 

aumento na demanda de saques por parte de seus depositantes. A taxa de juros 
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cobrada nessas operações é chamada de taxa de redesconto. Ao definir a taxa de 

redesconto, as autoridades monetárias influenciam o nível das taxas de juros e 

podem injetar recursos na economia (caso ocorra uma redução da taxa) ou retirar 

recursos de circulação (caso ocorra um aumento da taxa) e, em consequência, 

elevar ou reduzir a oferta do crédito. 

Temos como exemplos práticos de Política Monetária quando o governo 

decide isentar do IPI todos os produtos da “linha branca” de eletrodomésticos, 

quando o CMN, através do Banco Central, decide reduzir a taxa do compulsório dos 

depósitos em poupança para 7,5%, liberando novos recursos para empréstimos 

bancários, quando o COPOM- Comitê de Política Monetária do BACEN em sua 

última reunião decidiu elevar a taxa básica de juros para 48% ao ano, como forma 

de reduzir a espiral inflacionária e também quando a Presidente Dilma Rousseff dá 

incentivos fiscais às empresas exportadoras, reduzindo a carga tributária da folha de 

pagamento de seus empregados. 

3.2.2 Política Fiscal 

A Política Fiscal compreende no conjunto de ações do Governo referentes 

à arrecadação/carga tributária e sua aplicação na forma de gastos públicos (Custeio 

e Investimento).  

Troster (2002, p. 219) define Politica fiscal da seguinte maneira: 

As decisões do governo que se referem ao gasto publico e aos impostos 
constituem a política fiscal. Integram a política fiscal os programas de 
governo relacionados com a compra de bens e serviços, o gasto de 
transferências e a quantidade e o tipo de impostos.  

Tem como objetivo equilibrar o orçamento governamental e dessa forma, 

evitar o endividamento público, geração de superávit para resgate da dívida pública 

mobiliária e excedentes para aplicação nos mais diversos programas. Dentre os 

instrumentos temos: Leis Orçamentárias (LDO e LRF), Relação Divida/PIB, Renda 

Disponível, Consumo Agregado, Dívida Pública Interna e Externa.  

Os exemplos de Política Fiscal são dois: o resultado primário, que 

consiste no resultado obtido pelo Governo, mediante o confronto entre as Receitas 

não Financeiras e as Despesas não Financeiras e o resultado nominal que 



49 

 

considera em sua equação o total das receitas e despesas incorridas pelo governo 

federal, estadual e municipal, inclusive a previdência social e estatal. 

3.2.3 Política de Rendas  

Política de rendas é aquela que permite ao governo controlar os diversos 

fatores de produção, limitando sua remuneração. Além de evitar surtos inflacionários 

decorrentes do encarecimento de produtos primários e da mão de obra, referida 

política permite ao governo implementar planos econômicos através do controle 

direto sobre esses fatores(salários, depreciações, lucros, dividendos e preços dos 

produtos intermediários e finais). Seus instrumentos são: o reajuste do Salário 

Mínimo, o PGPM- Política de Garantia dos Preços Mínimos e os Programas de 

Geração de Emprego e Renda. 

Ao aplicar índice de reajuste sobre o salário mínimo em torno de 10%, 

resultando em ganho real de 2% no período, já descontada a inflação e em 

consequência da crise financeira internacional no Brasil o preço dos produtos da 

cesta básicas são congelados, esses dois fatos relatam exemplos de Política de 

Rendas, ambos praticados pelo Governo Federal. 

3.2.4 Política Cambial 

Política Cambial é a política que visa manter sobre equilíbrio a taxa de 

câmbio (valor relativo de uma moeda em relação a outra de grande aceitação 

internacional) e, ainda, as transações econômicas de um País com o exterior. Ao 

buscar esses dois fatores, irá atuar em duas grandes frentes, na demanda e oferta 

da moeda estrangeira, evitando excesso ou falta de liquidez na economia e, ainda, 

viabilizar o crescimento da economia. 

Como instrumentos ela atua sobre o processo de valorização ou 

desvalorização cambial, mediante intervenção do Governo na demanda e oferta da 

moeda estrangeira, nas Políticas de comércio exterior, e ainda, nas intervenções 

para manter em equilíbrio a Balança Comercial e de Pagamentos.  

Devido ao elevado fluxo de dólares internalizados no País, o Governo 

Federal decidiu elevar a alíquota do IOF- Imposto sobre Operações Financeiras em 
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0,25% para investimentos estrangeiros de caráter especulativo, temos esse fato 

como um exemplo de Política Cambial. 

3.3 A ação do Estado e suas Políticas sob a ótica do crédito 

Em países ainda em crescimento como é o caso do Brasil, por diversas 

razões o Estado assumiu o papel principal no desenvolvimento econômico nacional. 

Essa intervenção pública se dá através da criação de empresas públicas, essas por 

sua vez, com a função de atuar em setores estratégicos.  Em outras situações foram 

desenvolvidos também órgãos de desenvolvimento para atuar em setores 

específicos ou até mesmo agencia de financiamentos, com o objetivo de captar 

recursos essenciais aos investimentos. 

Temos como órgão regulador do Estado, o Ministério da Fazenda, este 

por sua vez, responsável por planejar, formatar e executar as políticas econômicas 

nacionais. Tudo o que está relacionado à administração dos recursos públicos, 

compete ao Ministério da Fazenda conduzir. O órgão controla tanto no âmbito 

nacional como no internacional no que se refere à fiscalização e controle do 

comercio exterior.  

Fatos do nosso mercado financeiro como: operação de crédito, seguros, 

consórcio, preços e tarifas públicas, arrecadação tributária federal, negociações 

econômicas com governos, assim como órgãos multilaterais e agências 

governamentais, todos estes estão relacionados ao Ministério da Fazenda. Além 

disso, o órgão também desenvolve estudos e pesquisas destinados a acompanhar e 

fiscalizar a economia do país. 

Existem três órgãos que estão sob a responsabilidade do Ministério da 

Fazenda direcionando em âmbitos específicos os interesses do Ministério, que são 

eles: Conselho Monetário Nacional (CMN), Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).  

O Conselho Monetário Nacional (CMN) atua como órgão superior do 

Sistema Financeiro Nacional formulando a política da moeda e do crédito, 

propiciando ao país através da sua regulamentação uma maior estabilidade 

econômica. Como já comentado em tópicos anteriores do presente trabalho, o CMN 

tem como atividade principal a imposição de regras e direcionamentos que são 
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executados pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

auxiliando dessa forma as instituições financeiras nacionais que atuam no Brasil. 

Esse órgão é quem determina as características das cédulas e moedas nacionais, 

além de ter instituído padarias e lotéricas como intermediadores bancários e 

implantado no setor bancário tarifas que estimulassem a concorrência entre os 

bancos.  

O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) é responsável por 

promover junto ao Ministério da Fazenda, ações essenciais para a elaboração de 

políticas relacionadas à competência tributária dos Estados e Distrito Federal, além 

de certificar a divida pública interna e externa dos mesmos, esse ultimo sendo o 

CONFAZ auxilio ao Conselho Monetário Nacional, o qual já compete tal feito. 

Compete ao conselho segundo Convênio ICMS 133/97 Anexo Capitulo I 

Seção I Art. 3° : 

I - promover a celebração de convênios, para efeito de concessão ou 
revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do imposto de que 
trata o inciso II do art. 155 da Constituição, de acordo com o previsto no § 
2º, inciso XII, alínea “g”, do mesmo artigo e na Lei Complementar nº 24, de 
7 de janeiro de 1975; 
II - promover a celebração de atos visando o exercício das prerrogativas 
previstas nos artigos 102 e 199 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional), como também sobre outras matérias de 
interesse dos Estados e do Distrito Federal. 
III - sugerir medidas com vistas à simplificação e à harmonização de 
exigências legais; 
IV - promover a gestão do Sistema Nacional Integrado de Informações 
Econômico-Fiscais - SINIEF, para a coleta, elaboração e distribuição de 
dados básicos essenciais à formulação de políticas econômico-fiscais e ao 
aperfeiçoamento permanente das administrações tributárias. 
V - promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento da Administração 
Tributária e do Sistema Tributário Nacional como mecanismo de 
desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de inter-relação da 
tributação federal e da estadual;  
VI - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da Política de 
Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e Distrito Federal, para 
cumprimento da legislação pertinente e na orientação das instituições 
financeiras públicas estaduais, propiciando sua maior eficiência como 
suporte básico dos Governos Estaduais. 

 

Dos três órgãos que temos relacionados no âmbito do Ministério da 

Fazenda com intuito de exercer suas atividades em setores exclusivos temos ainda 

o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Criado com base na Lei 

9.613/1998 que trata da lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores o 

COAF tem como objetivo principal combater a esse desvio financeiro, 
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principalmente, em paraísos fiscais. Essa atuação ilícita se dá por meio de pessoas 

jurídicas com a criação de empresas inexistentes, conhecidas como “fantasmas”, e 

ainda, através de pessoas físicas utilizando-os na qualidade de  “testas de ferro” ou 

“laranjas”, que na maioria das vezes não sabem que seus dados estão sendo 

utilizados de forma criminal por bandidos. 

Com base no disposto da Lei 9.613/1998 o COAF tem por finalidades as 

seguintes: 

I – disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar 
as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei 9.613/98, 
sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. 
II - coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de 
informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à 
ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. 
III – requerer aos órgãos da Administração Pública as informações 
cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades 
suspeitas. Identificando algum tipo de fraude prevista na Lei 9.613/98 o 
Conselho Nacional de Política Fazendária (COAF) instruirá as autoridades 
competentes a tomarem medidas cabíveis para a conversão de operações 
ilícitas por parte desses grupos fraudulentos. 

 

O Brasil possui um dos sistemas regulatórios mais sólidos e bem 

estruturados, pela atuação conjunta dos órgãos reguladores do sistema financeiro 

nacional (Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Secretaria de 

Previdência Complementar e Superintendência de Seguros Privados). Esse foi um 

dos fatores que contribuiu para que nosso mercado não fosse tão afetado pela 

recente crise financeira. 

Pudemos conhecer no presente capítulo o mercado financeiro, bem como 

a sua estrutura e funcionamento. Vimos ainda como se coloca diante desse mercado 

cada Política Econômica, a forma que as mesmas atuam para manter e conduzir a 

economia nacional da forma mais eficaz possível.  Além de vermos também a 

atuação do Estado como incentivador da atividade produtiva no país.  
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4  PRODUTOS FINANCEIROS E BANCÁRIOS 

Neste capitulo iremos aprofundar e conhecer os produtos financeiros e 

bancários que estão inseridos no mercado, apresentando definições, objetivos e as 

principais características dos mesmos.  

4.1 Produtos Passivos ou de Captação. 

Os produtos passivos recebem essa denominação pelo fato de figurarem 

no Balanço Patrimonial das instituições financeiras na coluna do passivo 

(representam obrigações). São também conhecidos como Produtos de Captação, 

pois constituem o elo entre os investidores do mercado que colocam seus recursos 

na forma de poupança (investimentos) em instrumentos emitidos pelas instituições, 

na busca de obter a melhor remuneração possível. 

De acordo com a respectiva legislação e segmento de atuação, cada 

instituição poderá emitir instrumentos específicos de dívidas para captar recursos. 

Daí surge uma grande diversidade de produtos de captação. Dentre os mais usuais 

e que foram  abordados nas provas dos últimos concursos da CEF, citam-se:  

4.1.1 CDB- Certificado de Depósito Bancário e RDB- Recibo de Depósito Bancário 

Ambos são títulos de Renda Fixa, emitidos pelos Bancos Comerciais e/ou 

Múltiplos e, também, pelos Bancos de Investimento. Tem como finalidade captar 

recursos do público que serão posteriormente direcionados para financiamento de 

capital de giro. Como características podemos afirmar que os dois títulos guardam 

bastante semelhança, porém, a principal diferença entre os instrumentos é que o 

CDB permite sua transferência para outro(s) investidor(es) através de endosso 

nominativo, enquanto o RDB, por se tratar de um recibo, não comporta o mesmo 

tratamento, ou seja, o RDB é intransferível. 

As suas remunerações podem se dar através de taxas prefixadas, pós-

fixadas ou flutuante e a tributação irá incidir sobre os rendimentos auferidos, haverá 

cobrança do Imposto de Renda na fonte, observando-se a tabela abaixo: 
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Prazo da Aplicação Alíquota do Imposto de Renda 

Até 180 dias 22,5% 

De 181 a 360 dias 20,0% 

De 361 a 720 dias 17,5% 

A partir de 721 dias 15,0% 

 
Quadro 2 - Cobrança do imposto de renda em CDB e RDB. 
Fonte: Mellagi (2007) 
 

Além do IR, a aplicação poderá ser tributada pelo IOF – Imposto Sobre 

Operações Financeiras, utilizando-se, para tanto, uma tabela regressiva 

contemplando o prazo de 1 a 29 dias. Completado o período de 30 dias, a aplicação 

realizada em CDB/RDB estará isenta da incidência do imposto. 

4.1.2 CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro 

Os Certificados de Depósito Interfinanceiro são títulos de renda fixa, 

emitidos pelas instituições financeiras para lastrear negociações envolvendo a troca 

de recursos no mercado interbancário. Sua finalidade é lastrear a transferência de 

recursos entre os agentes participantes do mercado interfinanceiro/interbancário. As 

operações com CDI, geralmente, têm prazo de um dia, daí a denominação DI-Over.  

Essas operações são controladas e registradas nos sistemas informatizados da 

CETIP. 

Quanto às operações envolvendo o CDI, Mellagi (2007, p. 193) afirma: 

A instituição que no final do seu dia, tenha necessidade de fechar seu caixa, 
pode emitir títulos contra outra instituição que esteja numa situação credora. 
As negociações são realizadas entre as mesas de tesouraria das 
instituições. Os CDI’s são títulos semelhantes aos CDB’s, mas sua 
negociação é restrita ao mercado interbancário.  

Em outras palavras, podemos entender que no interbancário, as 

instituições com sobra de recursos os transferem para aquela(s) com necessidade 

de caixa. Em virtude da operação, ocorre a emissão de um título de crédito por parte 

da instituição que capta os recursos, daí o nome CDI, cujas características 

aproximam-se muito do CDB. A remuneração irá ocorrer de acordo com as 
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condições de mercado, oferta e procura de recursos, as negociações são 

registradas na CETIP e ao final do dia apura-se a taxa DI que é um valor bem 

próximo da SELIC (específica dos Títulos Públicos). Já a tributação se torna isenta, 

sobre seus rendimentos, quando as operações são cursadas no mercado 

interbancário e lastreadas em DI. 

4.1.3 Letras de Câmbio 

As Letras de Câmbio se definem como um título de crédito nominativo, de 

renda fixa e prazo determinado de vencimento, regulado pelo Decreto n° 2.044/08, 

de 31/12/1908, definido como uma ordem de pagamento, sendo esta, a vista ou a 

prazo. Classificam-se como o principal funding das operações de financiamento de 

bens duráveis (crédito direto ao consumidor) realizadas pelas Sociedades de 

Crédito, Financiamento e Investimentos (financeiras). 

A emissão da letra de câmbio é denominada Saque. Em sua emissão 

comparecem o sacador (aquele que emite a letra), o sacado (quem deverá pagar o 

valor constante da letra) e o tomador (o beneficiário do produto da letra). A 

remuneração é geralmente obtida por cotação, tomando-se por referência, 

percentuais aplicados sobre a taxa do CDI, porém, existem rendimentos pré, pós-

fixados e taxas flutuantes. A tributação obedece à mesma tabela das aplicações em 

CDB/RDB, já vista em tópico anterior. 

Podemos citar ainda três aspectos que caracterizam as Letras de 

Câmbio, são eles: quanto a transferência, se transfere pelo endosso, se completa 

pelo aceite e se garante pelo aval; quanto aos requisitos, a denominação “letra de 

câmbio”, a soma em dinheiro e a espécie da moeda, o nome da pessoa que deve 

pagá-la (sacado), o nome da pessoa a quem deve ser paga (tomador), assinatura do 

próprio punho de quem emite a letra (sacador ou de mandatário especial), a data e o 

lugar do saque; quanto ao vencimento, pode dar-se de forma ordinária e assume a 

condição de se dar à vista, a dia certo, a tempo certo da data e a tempo certo da 

vista. Porém, em determinadas situações ocorre o vencimento extraordinário, os 

casos mais comuns são por falta ou recusa do aceite, falência do aceitante ou 

falência do sacador de uma letra não aceita. 
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4.1.4 Letra Hipotecária 

Letra Hipotecária é um título de crédito de renda fixa, de emissão privativa 

das instituições financeiras autorizadas a operar na concessão de financiamentos 

com recursos do SFH - Sistema Financeiro da Habitação, garantidas pela caução de 

créditos hipotecários, conferindo aos seus tomadores direito de crédito pelo valor de 

face (nominal), acrescidos do reajuste monetário e juros previamente ajustados. 

Tem por finalidade fornecer funding para amparar as concessões de financiamentos 

imobiliários cuja garantia sejam hipotecas de primeiro grau. Trata-se de um título 

nominativo, endossável em preto, geralmente emitido sob forma escritural. Admite 

garantia complementar na forma fidejussória e prestada pela instituição financeira. 

Os ganhos desse tipo de produto financeiro poderão ser pactuados na forma 

prefixada, pós-fixada ou flutuante. E tornam-se isentas do Imposto de Renda as 

aplicações feitas por pessoas físicas e seguem a tabela regressiva do IR se a 

aplicação for realizada por pessoa jurídica. 

São considerados elementos indispensáveis ao título: nome da instituição 

financeira emitente e as assinaturas de seus representantes (pode ser chancela 

mecânica); número de ordem, local e data de emissão; Denominação Letra 

Hipotecária; Valor nominal e data de vencimento; Forma, periodicidade e local de 

pagamento do principal, da atualização monetária e dos juros; Identificação dos 

créditos hipotecários caucionados e seu valor; nome do titular e a declaração de que 

a letra é transferível por meio do endosso em preto (se endossável). 

4.1.5 Letra de Crédito Imobiliário 

Letra de Crédito Imobiliário é um título de crédito de renda fixa, emitido 

por agentes financeiros que atuam na concessão de crédito imobiliário (bancos 

comerciais, múltiplos com carteira de crédito imobiliário, a CEF, as SCI, as APE, as 

CH e outras que venham a ser autorizadas pelo BACEN).  

São emitidas para captação de recursos financeiros de terceiros a serem 

emprestados aos mutuários de financiamentos habitacionais/imobiliários. A emissão 

é lastreada em créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação 

fiduciária de bem imóvel, propiciando ganhos na forma de juros fixos ou flutuantes. 

Quanto à tributação, a isenção se dá às pessoas físicas e condomínios de edifícios 
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residenciais/ comerciais, enquanto as pessoas jurídicas obedecem à tabela 

regressiva de incidência do IR. 

Merecem destaque os seguintes aspectos: podem ser garantidas por um 

ou vários créditos imobiliários, desde que a soma do principal das letras emitidas 

não venha exceder o total dos créditos imobiliários detidos pela instituição emissora; 

Obedecem a prazos mínimos, contados a partir da data de sua emissão, sendo de 

36 meses (se atualizadas mensalmente por índice de preços), 24 meses (quando 

atualizadas anualmente por índice de preços) e 60 dias (demais casos). 

4.2 Produtos Ativos ou de Aplicação 

Esse grupo é constituído por aquelas operações de intermediação 

financeira que constituem os empréstimos, financiamentos e desconto de títulos, ou 

seja, são os créditos que a instituição possui contra terceiros. Por se tratarem de 

direitos, os mesmos figuram no balanço patrimonial das Instituições Financeiras na 

coluna do ativo, daí a origem do termo. De acordo com a respectiva legislação, cada 

instituição poderá atuar em segmentos específicos do mercado e aí realizar suas 

operações ativas, as quais recebem por parte do BACEN três classificações. 

Quando se trata de um contrato firmado entre o cliente e a instituição financeira, pelo 

qual ele recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo 

determinado, acrescida dos juros acertados, temos um empréstimo. Outra 

classificação são os financiamentos, identificado como sendo um contrato entre o 

cliente e a instituição financeira, mas com destinação específica, como, por exemplo, 

a aquisição de veiculo ou de bem imóvel. E por fim temos os títulos descontados 

definidos como uma operação bancária que se constitui no adiantamento de 

recursos, feito pelo banco, sobre os valores de títulos (duplicatas, cheques, notas 

promissórias, etc.) com vencimento futuro, apresentados pelo descontante 

(geralmente uma empresa), de forma a antecipar o recebimento daqueles valores. 

Sobre a operação incidirão a taxa de desconto, o IOF - Imposto sobre Operações 

Financeiras e as tarifas bancárias. 

Dentre as principais espécies de operações ativas ofertadas pelas 

Instituições Financeiras, destacam-se: 
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4.2.1 Cheque Especial Pessoa Jurídica 

Também denominado cheque empresarial ou cheque empresa, é um 

empréstimo de natureza rotativa, atrelado à conta corrente do beneficiário e firmado 

mediante contrato. Tem caráter supletivo ao saldo disponível em conta e de 

propriedade do titular. Sua garantia é, geralmente, representada pela caução de 

Nota Promissória avalizada pelos sócios ou terceiros que detenham recursos 

patrimoniais suficientes para amparar o limite deferido, podendo, serem atreladas 

quaisquer outras formas de garantias (Hipoteca Penhor, etc). 

Sua finalidade é suprir eventuais necessidades de capital de giro, 

garantindo a cobertura de saques a descoberto em conta corrente, cumulativo até o 

limite e prazo contratados. A utilização e cobertura se dão de forma automática, sem 

necessidade da interveniência do cliente. O valor é definido pela Instituição 

Financeira de acordo com a capacidade de pagamento de cada empresa e seu 

limite de crédito. Em geral, são aplicadas taxas prefixadas e utiliza-se o método 

hamburguês para o cálculo dos juros devidos ao final de cada mês.  Os prazos 

contratuais são diversificados, porém, o mercado realiza operações com prazo 

médio de um ano, ao final do qual poderá ser renovado, reduzido o limite ou 

encerrado. Por ocasião da contratação e renovações posteriores, haverá a cobrança 

de tarifas bancárias (TAC). Há incidência e cobrança do IOF sobre os valores 

utilizados de acordo com o prazo decorrido. 

4.2.2 Conta Garantida 

Trata-se de uma conta de empréstimo separada da conta corrente, com 

limite de crédito rotativo, firmado através de Contrato. As garantias possíveis 

compreendem a caução de Nota Promissória avalizada pelos sócios da empresa ou 

terceiros, caução de títulos de créditos (Duplicatas ou Notas Promissórias), dentre 

outras, inclusive, fiança. As Contas Garantidas suprem eventuais necessidades de 

capital de giro, mediante cobertura de cheques emitidos pela empresa beneficiária, 

desde que previamente seja utilizado o saldo existente em conta corrente e de 

propriedade da empresa. 

Difere do cheque especial pessoa jurídica pelo fato das utilizações e 

coberturas não ocorrerem de forma automática, mas, mediante solicitação do titular 
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da conta corrente. Haverá a cobrança de tarifas na abertura do contrato e 

renovações posteriores. Sobre os valores utilizados incidem taxas de juros pré ou 

pós-fixadas. Os contratos, geralmente, são firmados pelo prazo de um ano, mas, são 

bastante flexíveis de acordo com a política de crédito da Instituição Financeira e o 

perfil do cliente. Há incidência e cobrança do IOF sobre os valores utilizados de 

acordo com o prazo decorrido. 

4.2.3 Hot Money 

Hot Money como discorre Mellagi (2007, pag. 195) “é uma operação que 

as instituições financeiras realizam com muita frequência, suprindo as necessidades 

imediatas de capital de giro das empresas”. São empréstimos de curtíssimo prazo, 

geralmente entre 1 a 29 dias.  Devido ao conceito de simplicidade, a garantia 

comum às operações da espécie é representada por uma Nota Promissória 

avalizada pelos representantes da empresa ou terceiros, detentores de recursos 

capazes de amparar a operação. São responsáveis por financiar o capital de giro 

das empresas para cobrir necessidades imediatas de recursos, sem contrato de 

empréstimo de caráter complexo. 

Normalmente são as grandes empresas que recorrem a este tipo de 

instrumento. Em sua operacionalização formata-se um contrato fixo de Hot (guarda-

chuva), cujas cláusulas são ajustadas entre as partes. A partir da assinatura e 

apresentação da garantia exigida, a utilização torna-se bem simples, pois basta uma 

simples autorização do representante da empresa para a movimentação dos 

recursos. Tem uma grande vantagem que é a possibilidade da rápida mudança de 

posição por parte do mutuário, nos casos em que ocorra redução nas taxas de juros 

do mercado. Têm como referencial a variação do CDI, acrescida de uma sobretaxa 

e, ainda, os impostos que incidirão sobre o ganho da Instituição Financeira. 

4.2.4 Vendor 

É uma operação de financiamento de vendas baseada no princípio da 

cessão de crédito, que permite a uma empresa vender seu produto a prazo e 

receber o pagamento a vista. O espectro de garantias vinculadas pode compreender 

desde aval e fiança, até o penhor e alienação fiduciária. Destinado a suprir o capital 
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de giro das empresas, mediante a transferência (cessão) do produto das vendas a 

prazo para as Instituições Financeiras.  

A empresa vendedora assume o risco de não pagamento da dívida, a 

base de cálculo dos tributos e contribuições incidentes sobre o faturamento fica 

diminuída (os juros das vendas a prazo não estão embutidos no preço faturado); não 

haverá incidência do IPI, ICMS, PIS e COFINS. Podem ser pactuadas diversas 

modalidades de taxas, quer sejam prefixadas, pós-fixadas ou flutuantes. Em geral, 

as operações são realizadas na forma de descontos com taxas prefixadas. 

Adicionalmente haverá cobrança das tarifas bancárias (TAC), havendo a incidência 

do IOF nas operações da espécie. Os principais benefícios para a empresa afirma 

Mellagi (2007, p. 197) são eles: “Redução da carga tributária, maior flexibilidade no 

prazo de financiamento ao cliente, possibilidade de redução no preço final do 

produto, aumento na margem operacional e adequação do fluxo financeiro”.  

4.2.5 Desconto de Títulos e de Cheques 

Desconto de Títulos e de Cheques são operações de antecipação de 

recebíveis, através da qual as empresas que realizam vendas a prazo lastreadas em 

títulos de crédito (Duplicatas ou Notas Promissórias) ou cheques negociam seus 

direitos creditórios junto às Instituições Financeiras. Esse tipo de produto ativo visa 

antecipar recursos que serão recebidos na forma de caixa futuramente, de forma a 

obter capital de giro para continuidade de suas operações mercantis.  

A operação de desconto não exime o cedente da responsabilidade de 

resgatar o título não pago no vencimento, pois o mesmo se torna corresponsável 

pela operação, ou seja, existe o direito de regresso da Instituição Financeira contra a 

empresa cedente. Os encargos são cobrados antecipadamente e incidem sobre o 

valor nominal de cada um dos títulos levados a negociação, portanto, a taxa de juros 

implícita na operação é superior àquela divulgada pelo banco (taxa nominal). Os 

encargos financeiros da operação são pactuados livremente entre as partes, para 

isso, são consideradas diversas variáveis, tais como, reciprocidade da empresa, 

liquidez dos títulos e etc. Em geral, utilizam-se taxas prefixadas de juros. Incidirá, 

ainda, uma série de tarifas bancárias de registro, comandos adicionais e 

encaminhamento a cartório. Assim como no Vendor haverá a incidência de IOF 

(Imposto sobre Operações Financeiras) nas transações em espécie. 
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4.2.6 Commercial Papers 

É um título nominal, de curto prazo, emitido por uma Sociedade Anônima, 

colocado no mercado com desconto a favor do investidor, diretamente pela emitente 

ou através do mercado de capitais. Tem por finalidade obter recursos para capital de 

giro a taxas inferiores às praticadas pelo mercado bancário, uma vez que não existe 

a intermediação financeira. É um título bastante flexível quanto à negociação dos 

encargos e prazos. 

Em mercados mais avançados encontramos duas espécies, quais sejam 

o financial paper que é emitido por empresas ligadas à área financeira e os industrial 

paper emitidos por empresas de atividade geral. Não há garantias formais em sua 

emissão, pois a principal motivação do investidor é o conceito da empresa emitente. 

O prazo de vencimento oscila de 30 a 180 dias (se emitido por companhia fechada) 

ou de 30 a 360 dias (se for uma companhia aberta). O registro da distribuição 

pública deverá ser requerido a CVM (Comissão de Valores Imobiliários). Os 

encargos nesse tipo de transação são livremente pactuados entre as partes, não 

havendo a incidência de IOF sobre qualquer forma. 

4.2.7 Aval ou Fiança Bancária 

O aval bancário é uma obrigação assumida pelo Banco, que só pode ser 

dada em um título de crédito e nunca em outro instrumento. Garantir o título de 

crédito de um cliente preferencial é a sua finalidade. É uma garantia plena e 

solidária, podendo se dar de forma plena ou parcial, o aval pleno garante toda a 

dívida do cliente, já o aval parcial garante apenas parte da dívida. A Comissão é 

calculada sobre o valor avalizado e cobrada antecipadamente. 

A fiança bancária é um contrato através do qual o banco garante o 

cumprimento da obrigação de seu cliente junto a um credor em favor do qual a 

obrigação deve ser cumprida. Não é uma operação de crédito. Semelhante ao aval 

bancário, porém, não aplicável a um título de crédito. Buscam viabilizar o acesso de 

clientes preferenciais a linhas de crédito disponíveis em outras instituições 

financeiras, participação em concorrência pública e a execução de obras ou serviços 

contratados junto a órgãos públicos. É uma obrigação acessória, assumida pelo 

banco quando se responsabiliza total ou parcialmente pelo cumprimento da 
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obrigação. É materializada através das cartas de fiança. Em geral, para prestação 

da fiança os bancos exigem garantias na forma de uma Nota Promissória avalizada 

pelos dirigentes da empresa ou terceiros com capacidade econômica suficiente a 

amparar o valor da fiança prestada; A fiança goza do benefício de ordem. O seguro 

é obrigatório sobre os bens objeto da garantia, sejam móveis ou imóveis. 

Semelhante ao aval a comissão nesse caso também é prevista com base no valor 

afiançado e é cobrada antecipadamente. A operação é isenta de IOF. 

4.2.8 CDC- Crédito Direto ao Consumidor 

É uma operação de crédito concedida pelos Bancos ou as Financeiras 

(Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento) a pessoas físicas ou 

jurídicas, destinada a empréstimo sem direcionamento ou financiamento de bens e 

serviços. 

Específico para aquisição de bens sejam veículos, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, equipamentos profissionais, materiais de construção, etc. É um 

produto flexível em termos de prazo, bastante difundido no mercado, com taxas de 

juros inferiores ao cheque especial e o cartão de crédito. No caso de financiamentos 

de veículos, em geral, se exige o seguro do bem. São cobradas tarifas pela 

contratação e o valor do seguro do bem. 

Definidos pela instituição financeira e em geral, não sujeita a negociação. 

Os prazos são variáveis, permanecendo os maiores para os bens de maior valor 

agregado (veículos). As taxas podem ser prefixadas ou pós-fixadas. As operações 

estão sujeitas ao IOF, que geralmente compõe o valor financiado. 

4.2.9 Leasing 

É uma operação realizada mediante contrato, na qual o dono do bem 

(denominado arrendador) concede a outra pessoa física ou jurídica (arrendatário), o 

direito de utilização do mesmo por um prazo previamente determinado, mediante 

uma remuneração periódica. 

As finalidades do Leasing são diversas, contemplando desde o 

arrendamento de bens móveis quanto imóveis e as modalidades operacionais 

dividem-se em três espécies, quais sejam:  
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• Leasing Financeiro: É uma operação de financiamento sob a 

forma de locação particular, de médio e longo prazo, com base em um 

contrato, de bens móveis ou imóveis, em que intervêm uma empresa de 

leasing (arrendador), a empresa produtora do bem objeto do contrato 

(fornecedor) e a empresa que necessita utilizá-lo (arrendatária). Ao final do 

contrato, o arrendatário tem a opção de compra do bem por um valor 

previamente estabelecido, renovar o contrato pelo valor definido ou, ainda, 

devolver o bem ao arrendador. A legislação estabelece prazos mínimos para 

o contrato de leasing, de acordo com a vida útil do bem, dessa forma, se o 

bem tiver vida útil de até 05 anos o prazo mínimo será de 24 meses e, caso a 

vida útil supere os 5 anos o contrato deverá ser firmado por prazo não inferior 

a 36 meses.  

• Leasing Operacional: É a operação, regida por contrato, 

praticada diretamente entre o produtor do bem, que passa à condição de 

arrendador e seus usuários (arrendatários), podendo o arrendador ficar 

responsável pela manutenção do bem arrendado ou por qualquer outro tipo 

de assistência técnica que seja necessária para seu funcionamento. O 

contrato é feito por período de tempo inferior à vida útil do bem arrendado e é 

geralmente utilizado no ramo de equipamentos de alta tecnologia (telefonia, 

computação de alto desempenho, aviões, máquinas copiadoras, etc..). Nessa 

modalidade, o arrendatário pode rescindir o contrato a qualquer tempo, 

mediante pré-aviso contratualmente especificado. Não pode haver previsão 

de pagamento do VRG- Valor Residual Garantido, com prazo mínimo da 

operação estipulada em 90 dias, a opção de compra do bem ao final do 

contrato é pelo valor de mercado. 

• Lease Back: É uma operação variante do leasing financeiro, pela 

qual uma pessoa jurídica vende bens do seu imobilizado a uma empresa de 

leasing e, simultaneamente, os arrenda de volta com a opção de compra 

exercitável após o término do prazo contratual. Trata-se de alternativa 

adequada para uso de empresas cujo imobilizado excessivo impede a 

otimização dos recursos disponíveis, ou como forma de obtenção de recursos 

para capital de giro, razão pela qual se tornaram operações privativas das 

instituições financeiras. 
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As principais vantagens das operações de leasing são a possibilidade 

de financiamento de até 100% dos bens, liberação de capital para o giro normal 

dos negócios da empresa; possibilidade de utilização dos equipamentos durante 

a vigência dos contratos, concialização do prazo de amortização com a vida 

econômica do bem, dupla economia no recolhimento do imposto de renda por ser 

possível à dedução dos aluguéis e a não imobilização dos equipamentos, 

simplificação fiscal e melhoria dos índices econômico-financeiros apresentados 

pela empresa em seu Balanço. 
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5 NECESSIDADES CREDITÓRIAS DAS EMPRESAS: FINANCIAME NTO DO 

CAPITAL DE GIRO E FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS 

A necessidade de movimentação financeira nas empresas é constante 

para suprir suas necessidades de caixa, normalmente utilizado para reorganizar o 

fluxo financeiro ou, mas também muito usado para o desenvolvimento de novos 

projetos e empreendimentos.  

Por esse motivo surgem as necessidades creditórias das empresas se 

resumindo a duas modalidades, que são elas: o Financiamento do Capital de Giro e 

o Financiamento de Investimentos.  O financiamento do capital de giro se destina a 

sustentar as operações do dia-a-dia das empresas, ou seja, consiste no capital 

disponível para condução normal dos negócios da empresa. Já o financiamento de 

investimentos, como o próprio nome nos esclarece, está voltado para angariar 

capital para alavancar novos recursos, e dentro de uma modalidade de 

financiamento, isso é conduzido pelas empresas com o objetivo de sua ascensão.  

No presente capitulo iremos abordar essas duas modalidades de credito 

das empresas entendendo desde os primórdios como a necessidade de credito 

surge através de um diagnostico empresarial, o qual irá nos dizer por quais fatos e 

aspectos se fazem necessário o financiamento, seja do capital de giro, seja de 

investimentos produtivos. E por fim iremos apresentar de que maneira a 

contabilidade auxilia em caso de financiamentos, no auxilio de informações, através 

dos seus demonstrativos. 

5.1 Diagnostico empresarial 

Muitas empresas convivem com uma série de problemas e para que se 

tenha conhecimento dos mesmos a fim de saná-los é necessário que a instituição 

tenha um diagnóstico empresarial constante. Os diagnósticos em sua grande 

maioria tem um objetivo comum e específico, que é a melhoria dos lucros das 

empresas diagnosticadas, alem é claro, de um melhor desenvolvimento de soluções 

que irá melhorar toda a organização da empresa. Outros objetivos de um 

diagnóstico empresarial são: identificar as ações da empresa que precisem ser 

revisadas prioritariamente, fornecer os meios e métodos mais adequados a serem 
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aplicados, apresentar os critérios para desenvolver as revisões de processos e 

estabelecer os critérios para avaliação das revisões.  

O diagnóstico empresarial deve acontecer nos diversos setores da 

empresa, como por exemplo,  na área comercial, na área operacional (Custo), na 

área de compras e estoques, na área de recursos humanos, na área de comando da 

empresa e na área financeira e econômica. 

5.1.1 Área comercial 

O diagnóstico empresarial na área comercial de uma empresa irá 

abranger todos os fatores que se relacionam a produtividade na área comercial da 

mesma, ou seja, a potencialização de suas vendas. A área comercial de uma 

empresa precisa estar alinhada as estratégias dos negócios e às melhores praticas 

do mercado. Precisarão ser adotadas as praticas mais eficazes em gestão 

comercial, consequentemente, a empresa fluirá melhor na captação de clientes, a 

fidelização da sua carta de clientes, nos indicadores positivos quanto a sua 

produtividade de vendas e um preço correto e coerente ao mercado na qual atua. 

Metas e objetivos precisam ser traçados e conduzidos de forma 

inteligente e eficaz. Dados quantitativos disponibilizados pela empresa, entrevistas 

com os gestores do setor de vendas, a coleta de dados sobre o mercado e a 

concorrência, reavaliação da estrutura, resultados alcançados e o que se deseja 

alcançar são fatores fundamentais para o andamento de um futuro diagnóstico 

empresarial na área comercial de uma empresa. 

Feita uma análise de todos os fatores envolvidos com o comercial da 

empresa pode-se diagnosticar sua situação nesse aspecto. Através de relatórios 

será apresentada aos gestores da empresa sua situação diante do mercado, suas 

medidas para o alicerce de suas melhorias e as mudanças necessárias para a 

alavancagem de suas atividades. Os diagnósticos mais comuns dados pelas 

empresas que analisam o comercial da empresa contratante são: estabelecer 

estratégias que priorizem a alocação de recursos junto ao mercado, elaborar 

projeções do mercado atual e o seu desempenho, priorizar o planejamento e o 

roteiro para com os seus clientes, visando a melhor forma de fidelizá-los, podendo 
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até classificá-los por objetivos e necessidades e sempre conhecer o seu publico alvo 

lhe transmitindo credibilidade e confiabilidade. 

5.1.2 Área Operacional 

A área operacional da empresa está ligada a tudo o que a move, envolve 

a sua produção. Independente de qual setor atua o seu operacional é o que 

determina os seus resultados. Diagnosticar o operacional de uma empresa é 

viabilizar a otimização de seus recursos, visando à maximização da capacidade de 

produção, gerando eficácia ao setor, fazendo com que a empresa funcione de forma 

integrada em todos os aspectos. 

O diagnostico operacional na empresa tem como objetivo principal o 

controle da execução de suas tarefas e operações desempenhadas pelo não 

administrativo da empresa. Preocupa-se diretamente com os meios e fins da 

empresa, se os meios estão sendo executados e se os fins estão sendo alcançados. 

Por está relacionado ao não administrativo da empresa, mas sim com as 

pessoas executoras das atividades fim da mesma, nesse tipo de diagnostico a base 

é um plano de desenvolvimento e avaliação de pessoas, pesquisa do clima 

organizacional, além de estabelecer indicadores e metas e a descrição e andamento 

dos processos. Busca-se diagnosticar a visão dos funcionários diante da empresa, 

bem como seus produtos e serviços, além de medir seu grau de satisfação e 

motivação em trabalhar na empresa. O investimento em pessoas através de 

treinamentos práticos, a fim de capacitar e desenvolver seus funcionários, focando-

os e estimulando-os aos resultados operacionais da empresa. A definição de metas 

pode sim ser estabelecida em curto prazo, juntamente com a implantação de 

programas incentivadores com base no desempenho dos executores, 

proporcionando aos mesmos participação no lucro da empresa, afinal eles 

contribuíram em massa para o resultado. 

5.1.3 Área de compras e estoques 

A área de compras de uma empresa está diretamente relacionada ao seu 

estoque. Para se obter um bom orçamento de compras é necessário uma boa 

gestão de estoque e o diagnostico empresarial nessa área se volta para esse 

controle. 
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O processo de compra de uma empresa consiste num processo onde se 

define os itens a serem comprados, identificando e comparando os fornecedores 

disponíveis, negociando com as fontes de suprimentos, firmando contratos e 

finalmente recebendo e pagando os bens e/ou serviços adquiridos. A questão a ser 

analisada em relação às compras de uma empresa é identificar e desenvolver um 

orçamento de compras eficaz que defina o valor a ser comprado pela empresa em 

função do número de vendas prevista com base em margens e níveis de estoque 

almejados pela empresa, levando sempre em consideração o cenário econômico, 

visto que, é frequente a mudança de gosto e padrão de compra por parte dos 

consumidores, podendo influenciar o volume de vendas, consequentemente a 

quantidade a ser comprada. 

Quanto à gestão de estoque existem três variáveis importantes que 

precisam ser analisadas e diagnosticadas, são elas: o giro de estoque, a curva ABC 

e a frequência de compras. O giro de estoque reflete a relação entre o volume de 

vendas e estoques, e indica o número de vezes que o estoque médio é vendido 

durante o período de tempo, esse aspecto tem influência considerável sobre a 

rentabilidade da empresa, pois absorvem dinheiro que poderia está sendo aplicado 

em outros objetivos, daí a importância em ser avaliado e diagnosticado. A curva 

ABC trata-se de uma ferramenta gerencial auxiliadora na empresa quanto ao 

gerenciamento do seu estoque indicando qual produto tem maior ou menor giro, 

dando aos itens uma maior atenção e tratamento de acordo com a sua importância. 

Além de se estender aos clientes também os classificando através dessa ferramenta 

quanto ao volume de compras, consequentemente a lucratividade proporcionada à 

empresa. O nome ABC se dá em decorrência das classes que se dividem essa 

ferramenta, são elas: 

a) Classe A: grupo de itens mais importantes que devem ser tratados 
com uma atenção bem especial pela administração. 
b) Classe B: grupo de itens em situação intermediaria entre as classes A 
e C. 
c) Classe C: grupo de itens menos importantes que justificam pouca 
atenção por parte da administração. (DIAS, 1995, p. 86) 
 

Já a freqüência de compras resultará dos dois primeiros aspectos 

abordados, o giro de estoque e a curva ABC. Os três devem estar alinhados e em 

perfeito andamento, pois influenciam de forma direta no resultado na empresa, 
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consequentemente na sua tomada de decisões. O diagnostico na área de compras e 

estoque está voltado para a análise e o controle de todos esses fatores. 

 

5.1.4 Área de recursos humanos 

 

Os questionamentos mais comuns nessa área são: a rotatividade de 

funcionários de uma empresa, os resultados que não são alcançados, a escassez de 

funcionários capacitados no mercado e dificuldade de relacionamento entre os 

empregados. 

O que as empresas especializadas em diagnosticar nesse setor fazem é o 

levantamento desses problemas, quais os mais comuns, e sugerem medidas que 

venham a reduzir e até mesmo exterminar o que não conduz ao bom 

desenvolvimento do setor. 

Passa a ser sugerido pela empresa contratada após diagnostico negativo 

um critério definido para os processos seletivos, treinamentos de capacitação aos 

funcionários, a medição do grau de produtividade e motivação dos empregados, um 

sistema que avalie o desempenho da sua equipe, um organograma desenvolvido de 

acordo com a estrutura da empresa, além de um regulamento interno que controle e 

conduza o desenvolvimento dos pontos sugeridos. 

Em consequência se terá um setor com um índice menor de rotatividade, 

devido a empregados mais motivados e aptos a retribuir à empresa aquilo que lhe foi 

investido. 

 

5.1.5 Área de comando da empresa (Direção) 

 

Parte da gestão de uma empresa todo o direcionamento para os demais 

setores. Através de uma gestão sensível as necessidades de mercado e da empresa 

se obtêm resultados positivos, consequentemente, que refletem no seu crescimento. 

A gestão há principio precisa avaliar se os seus produto ou serviços estão 

alinhados as necessidades do mercado, se têm funcionários que sabem trabalhar 

em equipe e como se dá o relacionamento deles, se estão motivados e dispostos a 

contribuir com o desenvolvimento da empresa, se o ambiente que lhes é 

proporcionado é favorável ou não ao desempenho de cada um e principalmente a 
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gestão tem que ter sempre em mente que a garantia de um presente promissor não 

garante a empresa um futuro assim.  

A relação gestão e empregado deve ser mútua, pois é desse 

relacionamento que haverá o bom funcionamento da empresa. É a partir dos 

funcionários que a gestão obtém as informações, que devem chegar a estes de 

forma simples, objetiva e com alto poder de análise. O envio de relatórios por cada 

setor se faz também necessário, pois a partir deles a gestão terá conhecimento de 

toda empresa, cada um lhes mostrando as vulnerabilidades de cada setor. As 

informações devem ser confiáveis e chegar com brevidade à direção, podendo se ter 

uma visão de possível solução e não algo que não poderá mais ser resolvido.  

Algo que irá garantir a empresa sua estabilidade é o acompanhamento da 

gestão quanto aos indicadores econômicos financeiros do mercado, relacionados 

em nível de liquidez, rentabilidade sobre o patrimônio, capital de giro, lucro sobre a 

receita. Esses são indicadores que irão demonstrar a real situação econômico-

financeira da empresa e que influenciam fortemente na tomada de decisões. 

 

5.1.6 Área econômico-financeira  

 

Podemos afirmar que esse diagnostico é o mais importante em uma 

empresa, pois está relacionado ao resultado direto dos recursos que foram aplicados 

em todos os outros setores. A eficiência do modelo de gestão, o grau de 

competitividade, a produtividade dos recursos humanos, a qualidade dos produtos e 

os padrões de todos os demais fatores críticos de sucesso de uma empresa são 

expressos no seu desempenho financeiro.  

É nesse diagnostico que temos o resultado econômico da empresa, 

podendo analisar até onde o nível de inadimplência, caso exista, influencia em seu 

resultado e se há um controle dos prazos médios de compra e vendas e sua 

influencia no capital de giro.  

Diagnosticar uma empresa em sua área financeira econômica remete 

organizar, comparar e interpretar os componentes do patrimônio da mesma. A 

análise das demonstrações contábeis se tornam instrumentos que visam demonstrar 

a situação financeira em determinados períodos. 
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A análise das demonstrações financeiras visa fundamentalmente ao estudo 
do desempenho econômico-financeiro de uma empresa em determinado 
período passado, para diagnosticar, em consequência, sua posição atual e 
produzir resultados que sirvam de base para previsão de tendências futuras. 
(ASSAF NETO 2001, p. 98). 

 

O desenvolvimento do diagnostico econômico financeiro é um passo de 

autoconhecimento de uma empresa, visto que a proporciona uma comparação dos 

resultados almejados com a real situação apresentada. O diagnostico econômico 

financeiro tem a capacidade de avaliar a rentabilidade da empresa, com base nas 

circunstancias atuais e futuras, verificando se os capitais aplicados são remunerados 

e reembolsados de modo que a receita supere as despesas dos investimentos e de 

funcionamento. 

Através desse diagnostico podemos também identificar a necessidade 

das empresas quanto ao financiamento do capital de giro, assim como, o 

financiamento de investimentos, visto que, este esclarece a real situação financeira 

da organização mostrando a sua necessidade quanto ao capital que mantém suas 

atividades em funcionamento (de giro) e sua necessidade quanto a investimentos 

que alavanquem os seus ganhos, não limitando mais os seus resultados contínuos. 

Iremos entender melhor nos próximos tópicos logo abaixo onde abordaremos essas 

duas questões. 

 

5.2 A necessidade de capital de giro 

 

A empresa dentre as suas atividades faz investimentos altos para o seu 

adequado desenvolvimento e ascensão no mercado. Existem dois momentos em 

que as empresas precisam de capital de giro. O primeiro é na sua abertura e o 

segundo nas operações do seu cotidiano. Ainda na sua inclusão no mercado as 

empresas fazem um levantamento de seus possíveis gastos. Variando de acordo 

com o mercado a qual atua, saberá qual capital de giro se fará necessário. 

O valor do capital de giro determinado ainda no começo de uma empresa 

será definido pela estrutura da sua atividade, de acordo com um plano de negócios 

que deverá ser pré-estabelecido. Perguntas como: quanto de maquinas e 

equipamentos terá que ser comprado, qual o valor em média de despesas fixas se 

terá no mês (gasto com empregados, propaganda, manutenção), se irá utilizar a 
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linha de financiamento para a aquisição dos seus bens e em quanto tempo se 

estipula a conquista do seu ponto de equilíbrio. 

A empresa deverá traçar um fluxo de caixa, no qual, serão estimadas 

suas receitas e despesas e mais os investimentos de forma periódica. Essa 

ferramenta auxiliará as empresas a identificar sua situação de caixa, 

consequentemente, sua necessidade de capital de giro. 

 

Através da elaboração do fluxo de caixa, o administrador financeiro procura 
conciliar a manutenção da liquidez e do capital de giro da empresa, para 
que possa honrar com as obrigações assumidas perante terceiros na data 
do vencimento, bom como a maximização dos lucros sobre os 
investimentos realizados pelos acionistas. (ZDANOWICS, 2004, p. 28). 

 

Securato (2002, p. 91) afirma: 

 

Fluxo de caixa é um instrumento dinâmico de controle de entradas e saídas 
de recursos para identificar quando o saldo de caixa será positivo ou 
negativo, permitindo, no âmbito interno da empresa seu gerenciamento 
financeiro.  
 

De acordo com o que a empresa cresce, eleva-se também a sua 

necessidade de capital de giro, pois com o crescimento vem o aumento das suas 

despesas. Além desse existem vários outros fatores que identificam a necessidade 

de capital de giro da empresa, tais como: o prazo de estocagem, prazo de 

pagamento dos fornecedores e recebimento de clientes. Quanto mais a empresa 

tem seus produtos em estoque, ou seja, sem circulação, e quanto maior for o prazo 

que é dado pela mesma para aos seus clientes, maior será a sua necessidade de 

capital de giro. Por outro lado essa mesma empresa que tem seus clientes, é 

também cliente nas suas aquisições, assim nessa posição, é melhor que tenha um 

bom prazo para pagamento com os seus fornecedores. Com um prazo melhor para 

pagamento, logo a empresa terá um maior desembolso para os devidos 

pagamentos, tendo que adquirir cada vez mais capital na intenção de dá andamento 

nas suas atividades. 

A necessidade de capital de giro de uma empresa também é encontrada 

através de cálculos, estes baseados nos demonstrativos e fatos da empresa. A 

primeira maneira é através do balanço patrimonial, nas contas cliente, estoque e 

contas a pagar. Somando a conta cliente ao valor de estoque menos as contas a 

pagar da empresa encontraremos o capital de giro necessário. Outra forma é com 
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base no ciclo financeiro da empresa, por esse método é mais fácil prever essa 

necessidade relacionada às mudanças nas políticas de prazos médios e no volume 

de vendas. O ciclo financeiro se dá da seguinte forma: prazo médio de estoques 

mais o prazo médio de recebimentos menos o prazo médio de pagamentos, quando 

encontrado, esse valor será multiplicado pelo valor de venda diário da empresa, 

resultando no valor que determina o capital de giro necessário pela empresa. Os 

dois métodos podem ser utilizados, sendo o calculo através do ciclo financeiro o 

mais comum às empresas. 

Cada vez mais é crescente o financiamento por parte das empresas para 

o capital de giro, visto que o mercado tem se desenvolvido de forma surpreendente, 

e com ele a necessidade das empresas de alavancarem os seus processos, 

gerando a sua estabilidade. O capital de giro sustenta a empresa na sua atividade 

operacional e a maneira como este é financiado impactará de forma significativa nos 

resultados, tanto de retorno, quanto de risco da mesma.  

 

5.3 Investimentos produtivos 

 

Em um mercado cada vez mais em ascenção as empresas buscam a 

aplicação de investimentos produtivos em suas operações, sejam eles, comerciais, 

financeiros, humanos. O principal objetivo é desenvolver atividades diretamente 

produtivas dando origem a bens e serviços, estes passiveis de ser vendidos 

economicamente nos mercados internacioanais, maximizando ainda mais o lucro da 

empresa. 

A empresa inicialmente a um investimento deve identificar as 

oportunidades, após identificar as oportunidades é o momento de uma avaliação do 

projeto em função das necessidades da empresa, tendo uma atenção as 

perspectivas do mercado, alem de aspectos tecnicos e o no terceiro momento 

acontece a tomada de decisão do investimento. 

É notório e natural que as empresas busquem seu crescimento, sua 

expansão, gerando assim mais lucros para si. Os investimentos produtivos são 

todas as aplicações feitas pela empresa de forma que a sua produção se torne ainda 

mais positiva, fazendo com que a empresa se desenvolva cada vez mais. Quando 

uma empresa decide por fazer investimentos produtivos o que a move é a 

expectativa no aumento da sua demanda, seja qual for o mercado a qual atua. 
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A opção de aplicar investimentos produtivos numa empresa está 

diretamente ligada ao capital que se dispõe para investir, sejam eles máquinas, 

equipamentos, serviços dentre outros. É necessário também que a empresa analise 

a disponibilidade de credito e financiamento, além de outras condições que aprovem 

ao investimento.  

Investimento significa a aplicação de capital em meios de produção, visando 
o aumento da capacidade produtiva (instalações, maquinas, transportes, 
infraestrutura), ou seja, em bens de capital. O investimento produtivo se 
realiza quando a taxa de lucro sobre o capital supera ou é pelo menos igual 
à taxa de juros ou que os lucros sejam maiores ou iguais ao capital 
investido. 

 

A contabilidade no âmbito do mercado de crédito e financeiro nacional se 

apresenta como ferramenta auxiliar, ao disponibilizar as empresas prestadoras do 

crédito, informações econômico-financeiras das empresas tomadoras, estas com 

base nos demonstrativos contábeis. Dessa forma ao fazer a análise de tais relatórios 

fica clara a capacidade de liquidez da empresas, como por exemplo, fornecendo as 

empresas prestadoras uma maior segurança, logo que se obteve por meio de uma 

análise contábil a capacidade de pagamento da tomadora do crédito para com as 

suas obrigações.  

 

5.4 A contabilidade como instrumento de análise das necessidades de crédito 

(modelos de análise de crédito com base nas informações contábeis)  

 

Existe a análise de crédito em duas categorias, que são elas: a análise de 

crédito a pessoa fisica e à microempresa e análise de crédito à pessoa jurídica. No 

presente topico abordaremos o ultimos caso, pois este tem os demonstrativos 

contábeis como instrumentos para a análise do credito. Devido ao faturamento anual 

acima de R$ 720 mil, se torna exigencia os demonstrativos contabeis e financeiros 

no caso da analise de credito para pessoa juridica.  

 

5.4.1 Análise de crédito à pessoa juridica 

 

Para a avaliação de credito nesse caso serão necessários os seguintes 

demonstrativos: os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações de Resultados dos 

Exercicios, o quadro de Mutações do Patrimonio Liquido e as Demonstrações das 
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Origens e Aplicações de Recursos. Todos os demostrativos serão fornecidos pela 

empresa de acordo com os três ultimos exercicios, alem de um Balancete recente, 

pois o credito é avaliado em mês distante da data de encerramento do ultimo 

exercicio. No caso das sociedades onde a responsabilidade dos sócios é limitada 

por quotas, essas disponibilizarão apenas Balanços, as Demostrações de 

Resultados e Balancete de Verificação. 

 

Securato (2002, p. 59) discorre: 

Alem dos demonstrativos economicos-financeiros, comporão o dossiê de 
credito a ficha cadastral, a documentação societaria, ou seja, o contrato 
social e as alterações de empresas constituidas como limitadas ou estatutos 
sociais e atas de assembleias de empresas constituidas como sociedades 
anonimas, estudos ou informações setoriais e de mercado, informações 
publicadas pertinentes à empresa, e as referencias cadastrais obtidas junto 
a agencias especializadas e/ou fontes comerciais e bancarias indicadas 
pela empresa.  
 

No decorrer da analise de credito poderão ser solicitados demais dados 

orçamentarios, informações da contabilidade de custos, bem como, fluxo de caixa 

projetados. Complementando o dossiê teremos a analise e a interpretação dos 

numeros obtidos atraves dos demostrativos, dessa forma a avaliação do credito é 

composta por aspectos qualitativos e quantitativos. 

 

5.4.2 Análise qualitativa 

 

Nesse tipo de avaliação a analise do credito tem inicio ainda na ficha 

cadastral da empresa. O modelo de ficha é comum e aplicável a qualquer empresa, 

independente da sua atividade, caso contrario, o campo especifico o qual se refere a 

particularidade deixa de ser preenchido. As informações preenchidas serão 

avaliadas de acordo com o risco que se pretende avaliar, sendo os dados 

confrontados com as informações, tambem qualitativas contidas nos demonstrativos 

apresentados. 

Caso a empresa pertença a um grupo economico, a sua participação 

societaria será avaliada, ou seja, cada sócio terá que informar seus dados quanto ao 

capital na empresa ( situação patrimonial), a fim de ficar claro e acordo feito entre os 

mesmos dentro da sociedade. 
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De acordo com essa afirmativa, Securato (2002, p. 61) esclarece: 

O claro entendimento dos interesses envolvidos facilitará a analise dos 
Riscos Corporativos e permitirá estabelecer limite de credito global para o 
grupo, identificar quais os riscos associados a cada empresa, e estabelecer 
sub-limites para cada empresa com as quais queremos operar em credito.  
 

Os cargos de chefia dentro da empresa também são avaliados. É 

necessário que avalie cada gestor levando em consideração sua formação e tempo 

de empresa. Dessa forma são verificados os Riscos Sucessorios, pois é avaliado o 

desempenho do executivo junto ao desenvolvimento da empresa, devendo ser essa 

relação positiva.  

Outros dois riscos preponderantes na avaliação qualitativa são os riscos 

ecológicos e os riscos tecnológicos da empresa tomadora do credito. Os riscos 

ecológicos estão relacionados a localização da empresa, pois o financiamento não 

acontece caso a empresa cause danos ao meio ambiente, uma vez que, tais danos 

requerem valores consideráveis de idenizações, que tem reflexo na situação 

economica da mesma. Já os riscos tecnológicos provém da desatualização de 

máquinas ou a falta de informatização nas empresas, podendo acarretar em prejuizo 

para a mesma, caso não haja investimento. Aspectos como: matérias-primas, 

principais fornecedores, custo dos produtos vendidos, prazo médio de estocagem e 

de pagamentos se enquadram como dados qualitativos, estes ao serem analisados 

mostram: as possíveis dependencias de insumos/fornecedores, as restrições à 

importação de insumos fundamentais,  a disponibilidade das matérias-primas e a 

variação dos preços, além de avaliar a qualidade do estoque da empresa para 

constituição das garantias (penhor). Fatores ligados ao mercado no qual a empresa 

atua são sintetizados e analisados. Vantagens e desvantagens comparativas da 

empresa em relação aos concorrentes (marcas, patentes, pontos de comercio, 

canais de distribuição) e a possibilidade de elevados investimentos, em 

consequência dessa intensidade capitalística. 

O relatório de recebíveis (clientes) da empresa mostra a concentração da 

carteira de cliente, analisando a empresa em relação a concorrência, avalia 

problemas de liquidez, decorrente da inadimplência dos seus clientes, englobando 

riscos mercadológicos. 
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A qualidade das instituições com as quais a empresa opera também é 
importante. Tratando-se de emprestimos, se a empresa está operando com 
boas instituições, significa que seu risco é bem aceito no mercado financeiro 
e que os spreads pagos devem ser mais baixos. Tratando-se de aplicações 
financeiras, devemos avaliar se a empresa está ponderando 
adequadamente a relação risco x retorno de sua. SECURATTO (2002, p. 
66) 

 

Entendemos de acordo com a afirmativa que Securatto se refere ao 

relacionamento bancário das empresas, esse ponto ao ser analisado auxilia a 

empresa prestadora dos recursos a identificar a disponibilidade de crédito, por parte 

da tomadora, junto a outras instituições.  

 

5.4.3 Análise Quantitativa 

 

Ao fazer a análise economico-financeira de uma empresa vários aspectos 

e motivos são abordados. Existem analises para todos os setores que compete a 

instituição, como por exemplo, a relação custo ao retorno nas decisões de 

investimentos; no caráter interno da empresa, como ampliação, recolocalizações e 

implantação de novas unidades em empresas existentes ou novas empresas (filiais); 

no âmbito empresarial da empresa, facilitando e acompanhando a gestão financeira 

e o desempenho de coligadas/controladas, assim como, filiais. 

 

No crédito, o que se pretende com a elaboração da análise dos 
demonstrativos é avaliar-se a Capacidade de Pagamento, para que se 
tomem decisões com relação à concessão de 
emprestimos/financiamentos/adiantamentos e/ou concessão de garantias 
(avais, fianças, cartas de crédito), e, tratando-se de empresas não 
financeiras, para fornecimentos de bens e serviços – vendas a prazo – com 
o comprometimento da compradora de pagar, no futuro, pelos bens 
adquiridos. SECURATTO (2002, p. 66) 

 

Na avaliação de curto prazo são utilizadas técnicas de análise 

retrospectivas a partir de balanços patrimoniais, demonstração de resultados de 

períodos, demonstrações da mutações do patrimônio líquido e demonstrativos de 

origens e aplicações dos recursos. Essas informações são interpretadas e com base 

nas mesmas são colhidos dados sobre as atividades e conjuntura economica da 

empresa. 
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A análise quantitativa retrospectiva procura obter indicadores de 
desempenho e da situação financeira da empresa com base em 
demonstrativos financeiros de períodos passados; indica a tendência da 
empresa e a adequação das estratégias financeiras até então tomadas por 
sua gerência, permitindo vislumbrar, em condições ceteris paribus, qual a 
perspectiva, em futuro próximo, do desempenho da empresa. SECURATTO 
(2002, p. 67) 

 

Ao conceder o crédito à empresa é feita uma perspectiva da situação 

financeira da mesma, em longo período, principalmente, se a concessão do 

financiamento for a longo prazo, visto que ao valor financiado são acrescidos 

encargos futuros. Já no caso do emprestimo a curto prazo, a análise quantitativa faz 

uma previsão simples, considerando os investimentos operacionais em giro, 

relacionados as receitas da empresa, além de considerar o resgastes de aplicações 

e as amortizações de financiamentos no curto prazo. 

O procedimento técnico na avaliação quantitativa se dá por meio do 

planilhamento, a análise e a interpretação dos dados contidos nos demonstrativos 

fornecidos pela empresa tomadora do crédito. 

O planilhamento dos demonstrativos financeiros consiste em transferir os 

números apresentados da empresa, bem como, os seus formulários, reclassificando 

algumas contas, caso preciso, com base em critérios próprios. Podemo citar como 

exemplo de conta que é reclassificada aos bancos, a conta de duplicatas a receber, 

esta contida pela empresa como conta redutora do ativo, é apresentada como 

retificadora no planilhamento dos bancos com o nome de duplicatas descontadas e 

incluída no passivo, pois dessa forma os níveis de endividamento, liquidez, giro dos 

ativos e outros indicadores são calculados de forma mais precisa. 

Outros exemplos de contas reclassificadoras ao planilhamento são as 

contas de ativo circulante, tais como: adiantamento para fornecedores de bens, 

provisão para investimentos, essas são reclassificadas como parte do ativo 

permanente. Em empresas que utilizam muito a modalidade de leasing é comum 

que o analista tendo conhecimento do contrato firmado pela empresa na operação, 

contabilize no ativo as contraprestações vincendas e lançe o valor correspondente 

no passivo, registrando assim de forma mais fiel as obrigações da empresa. 

Ao reclassificar contas como estas que citamos é intencão do analista de 

crédito fazer os ajustes dos demonstrativos contábeis para se obter uma análise 

mais próxima possível da realidade da empresa. O intuito não é destorcer os dados 
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apresentados, caso aconteça, se faz necessário criar formulários de análise 

específicos que filtrem estas distorções. 

Quanto as técnicas de análises utilizadas na avaliação quantitativa temos: 

a análise vertical, análise horizontal, análise de índices de parâmetros da empresa, 

análise do capital de giro e análise do fluxo de caixa. Todas analisadas e 

interpretadas com base nos dados contidos dos demonstrativos contábeis. 

 

5.4.3.1 Análise Vertical 

 

A análise vertical propicia ao analista de crédito uma visão imediata dos 

itens que demandam maior volume de recursos, por período e a relação de fontes e 

aplicações dos recursos, atráves da relação de cada conta de ativo e passivo, com 

os totais dos mesmos (recursos aplicados). 

De acordo com Securato (2002, p. 73): 

Na análise vertical de resultados, calculam-se os percentuais que contas de 
custos, despesas, receitas e, ainda, lucros parciais e final apurados 
representam em relação à receita operacional; a soma algébrica desses 
percentuais deve totalizar 100% da receita. Uma análise vertical de 
resultados permite visualizar, de imediato, as margens de lucratividade 
(Lucros/Vendas, bem como o peso dos itens de despesas e outras receitas 
na aferição do lucro.  

 

5.4.3.2 Análise Horizontal 

 

Na análise horizontal podemos identificar mudanças no balanço por um 

longo período de tempo. Existem diferentes métodos de análise horizontal, porém a 

mais utilizada para fins de análise de crédito é a de variações percentuais. Esse tipo 

de análise horizontal expressa de forma relativa como se porta um item contábil em 

relação a um período base ou período anterior, todos expressos em uma mesma 

moeda. Existem algumas limitações que podem comprometer a avaliação do crédito 

nesse tipo de análise, caso os dados não sejam considerados de forma coerente. A 

respeito dessas limitações Securato (2002, p. 76) discorre: 

Uma das limitações é que a análise depende da seleção da base e do 
período escolhidos, podendo ocorrer distorções significativas nos casos de 
empresas cíclicas ou sazonais em que ciclos parciais sejam analisados. 
Outra limitação é que, valores negativos precisam ser adequadamente 
comparados, exigindo do analista uma revisão de todo seu modelo para 
verificar a adequação dos números obtidos.  
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5.4.3.3 Análise de Índices e parâmetros de uma empresa 

 

Ao fazer uma análise de indíces e parametros de uma empresa o analista 

de crédito executa calculos de quocientes a partir dos números contidos nos 

demonstrativos financeiros, gerando assim uma perspectiva futura da empresa. 

Nesse âmbito da análise do crédito podemos citar como principais três indicadores 

financeiros, são eles: os índices de liquidez (corrente, seca, imediata e geral), de 

endividamento e de rentabilidade, todos estabelecem relações entre os valores do 

ativo e do passivo. 

 

O Índice de Liquidez Corrente determina a disponibilidade da empresa 

para o pagamento das suas obrigações a curto prazo em um momento específico, 

através da relação ativo circulante/passivo circulante. Nessa análise segundo 

Securato (2002, p. 77) , considerando o princípio contábil da continuidade, “os ativos 

transformados em caixa são substituídos constantemente com maior ou menor 

intensidade, dependendo das vendas e da administração dos prazos médios”. Um 

positivo índice de liquidez é aquele que resulta uma relação mínima de um por um, 

ou seja, quando a empresa possui um real, por exemplo, de realizável a curto prazo 

para cada um real de exigível a curto prazo. 

Marion (2009, p. 71) afirma: 

São utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, isto é, 
constituem uma apreciação sobre se a empresa tem a capacidade para 
saldar seus compromissos. Essa capacidade de pagamento pode ser 
avaliada, considerando: longo prazo, curto prazo ou prazo imediato.     

Um Índice de Liquidez Corrente alto nem sempre significa eficiência na 

administração financeira da empresa. Essa situação muitas vezes pode ser 

maquiada, quando por exemplo, a empresa tem alto nível de inadimplência de 

clientes, quando a empresa preserva um estoque elevado com a existência de 

insumos danificados ou obsoletos. Por isso a importância desse índice ser analisado 

em paralelo com as estruturas dos prazos do cotidiano da empresa, além do seu 

ciclo operacional e de caixa, tornando esses aspectos mais importantes do que o 

índice em si. 
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O Índice de Liquidez Seca indica em valor monetário quanto a empresa 

dispõe para cumprir com suas obrigações de curto prazo, com a excessão dos seus 

estoques. Além de indicar também como as disponibilidades da empresa, somadas 

a conta duplicatas a receber por exemplo, se considerada um ganho certo, suprem o 

passivo circulante. O cálculo desse índice se dá através do ativo circulante deduzido 

da conta de estoques sobre o passivo circulante da empresa. É bastante avaliado 

durante a análise de crédito, por parte das empresas financiadoras, visto que se 

eliminam os estoques na sua relação, sendo este um item manipulável no balanço 

de uma empresa. 

O Índice de Liquidez Imediata afirma Securato (2002, p. 79) “ revela 

quanto a empresa possui de disponibilidades imediatas para cobrir compromissos de 

curto prazo”. Por ser um índice que tem como base o disponível da empresa, sua 

validade torna-se duvidosa, uma vez que a manutenção desses recursos requer 

valores transitórios em caixa, fazendo com que a sua disponibilidade imediata seja 

mínima possível. Esse indicador é calculado assim: a relação de caixas e bancos 

(disponibilidades) pelo passivo circulante da empresa. 

Marion (2009, p. 79) consoante: 

Para efeito de análise, é um índice sem muito realce, pois relacionamos 
dinheiro disponível com valores, que vencerão em datas as mais variadas 
possível, embora a Curto Prazo. Assim temos contas que vencerão daqui a 
cinco ou dez dias, como temos também as que vencerão daqui a 360 dias, 
e que não se relacionam com a disponibilidade imediata. 

O Índice de Liquidez Geral informa quanto a empresa dispõe de 

realizáveis para cobrir suas obrigações. O realizável a longo prazo de uma empresa 

inclui contas de prazos e valores bastante dicutíveis, como exemplos temos: 

depósitos e empréstimos compulsórios, depósitos judiciais, dentre outros. Desse 

modo é mais eficaz uma análise dinâmica que inclua uma projeção de caixa, para se 

obter uma real capacidade geral de solvência da empresa. Um fator que está ligado 

diretamente  a projeção de caixa da empresa é o seu ciclo operacional. 

O ciclo operacional fornece, de forma aproximada, o tempo que leva entre 
as saídas de caixa para a compra de matéria prima e o retorno do dinheiro 
ao caixa após as vendas, ou seja, o prazo de realização caixa de ativos 
operacionais. SECURATTO (2002, p. 80) 
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De acordo com essa afirmativa entendemos a influência do ciclo 

operacional de uma empresa sobre a sua capacidade de solvência. A maior questão 

por parte da prestadora do crédito é certificar que a empresa tomadora não sofrerá 

riscos quanto a conclusão do seu ciclo operacional, podendo realizar margem de 

lucros ainda em caixa para o cumprimento de suas obrigações, pois caso, a sua 

receita esteja gerando prejuízo, os seus ativos serão atingidos, acarretando 

problemas maiores, vinculados ao seu fornecimento, a sua produção, a sua 

comercialização e até mesmo às cobranças de vendas feitas a prazo. 

Ainda constituídos nos indicadores financeiros temos os índices de 

endividamento, existem vários, mas em sua maioria eles evidenciam a proporção de 

capital de terceiros utilizado pela empresa sobre o capital próprio e de terceiros, ou 

seja, o patrimônio líquido somado ao exigível de curto e longo prazo. “São os 

indicadores de endividamento que nos informam se a empresa se utiliza mais de 

recursos de terceiros ou de recursos proprietários” Marion (2009, p. 92). Em 

períodos em que a inflação está alta as empresas se sentem atraídas para o uso de 

capital de terceiros, mas é devido o cuidado em relação a isso, pois quanto maior a 

participação de capital de terceiros na empresa mais vulnerável ela poderá ficar a 

qualquer situação inesperada, sendo esse o ponto principal ao qual o analista do 

crédito irá abordar em sua análise. Através de uma análise é possível identificar 

quando um endividamento é viável ou não à empresa, como por exemplo:  

Empresas que recorrem a dívidas como um complemento dos Capitais 
Próprios para realizar aplicações produtivas em seu Ativo (ampliação, 
expansão, modernização etc.). Esse endividamento é sadio, mesmo sendo 
um tanto elevado, pois as aplicações produtivas deverão gerar recursos 
para saldar o compromisso assumido. MARION (2009, p. 93) 

Ao que se refere à situação econômica da empresa temos os indicadores 

de rentabilidade que tem como objetivo “calcular a taxa de lucro, isto é, comparar o 

lucro em valores absolutos com valores que guardam alguma relação com o 

mesmo”. Marion (2009, p.127). 

Através de alguns cálculos podemos obter a rentabilidade da empresa, 

que são eles: Taxa de Retorno Sobre Investimentos (TRI) e Taxa de Retorno Sobre 

o Patrimônio Líquido (TRPL). O primeiro está relacionado ao ponto de vista da 

empresa e irá indicar em quanto tempo a entidade terá de volta o seu investimento, 
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e pode ser obtido por meio do quociente do lucro líquido e ativo total (Lucro 

Líquido/Ativo Total). Já o segundo se refere ao ponto de vista dos proprietários, ou 

seja, em quanto tempo o proprietário recuperará o seu investimento, este é 

calculado com o lucro líquido e o patrimônio líquido (Lucro Líquido/Patrimônio 

Líquido). 

5.4.3.4 Análise do Capital de Giro 

A análise do capital da empresa, seja ele, de giro, de giro próprio, de 

investimento operacional em giro e/ou saldo em tesouraria, todos consistem em uma 

modalidade que verifica a compatibilidade entre as fontes e as aplicações de 

recursos da empresa, através da confrontação das contas patrimoniais. 

O Capital de Giro de acordo com Securato (2002, p. 88) consiste no  

“montante de fonte de recursos de longo prazo (patrimônio líquido+exigível a longo 

prazo) que excede as aplicações de longo prazo (ativo permanente+realizável a 

longo prazo)”. A empresa apresentando um saldo de capital de giro positivo, ou seja, 

o valor das suas fontes de longo prazo maior que suas aplicações, também de longo 

prazo, a mesma pode aplicar em ativos operacionais. 

O Capital de Giro Próprio resulta da dedução das aplicações de longo 

prazo do patrimônio líquido, nesse caso não entra o saldo do passivo a longo prazo, 

pois o objetivo do Capital de Giro Próprio é dimensionar até que ponto os sócios 

comprometem recursos próprios na empresa. O interessante é que o Capital de Giro 

tenha um resultado positivo, caso contrário, a empresa é submetida a “ uma análise 

dos custos e prazos dos financiamentos utilizados para verificar até que ponto a 

liquidez e taxas de retorno estão comprometidas”, afirma Securato (2002, p. 88). 

O Investimento Operacional de Giro, também conhecido como, 

Necessidade de Capital de Giro é o resultado da confrontação das contas que se 

renovam rotineiramente na empresa, ou seja as contas operacionais de aplicação 

(duplicatas a receber e estoques) e as fontes operacionais de recursos 

(fornecedores e despesas provisionadas). Caso a empresa alcance um maior 

volume de recursos provenientes das suas fontes operacionais, menor a sua 

necessidade de recorrer a financiamentos bancários. 
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A respeito do Saldo de Tesouraria Securato (2002, p. 89) resume: 

O saldo de tesouraria é a diferença entre o capital de giro e a necessidade 
de capital de giro. Se o capital de giro for insuficiente para cobrir  a 
necessidade de capital de giro, o saldo de tesouraria, negativo, estará no 
passivo, representado por empréstimos bancários de curto prazo. Se o 
saldo de tesouraria for positivo, a empresa será aplicadora de recursos no 
mercado financeiro.  

Assim como afirma o autro entendemos que o saldo de tesouraria da 

empresa determina a sua posição financeira, no sentido de ser tomadora, na 

aquisição de empréstimos bancários para suprir suas necessidades, ou investidora 

de recursos no mercado financeiro, aplicando os recursos provenientes dos seus 

resultados positivos (lucro).  

5.4.3.5 Análise do Fluxo de Caixa 

Na análise de fluxo de caixa da empresa as informações contidas nas 

demonstrações de resultados são integradas às contas patrimoniais, a fim de 

identificar os recursos gerados das atividades da empresa, buscando saber a origem 

e sua aplicação. 

O Fluxo de Caixa é um instrumento dinâmico de controle de entradas e 
saídas dos recursos para identificar quando o saldo de caixa será positivo 
ou negativo, permitindo, no âmbito interno da empresa seu gerenciamento 
financeiro. SECURATTO (2002, p. 91) 

O fluxo de caixa da empresa é de suma importância ao analista de 

crédito, por meio dessa ferramenta o mesmo encontra condições de identificar se a 

empresa possui caixa para cumprir com as obrigações assumidas nos devidos 

vencimentos, e principalmente, nas operações de crédito a longo prazo. Caso a 

empresa não possua saldo suficiente existe uma grande probabilidade dela vir a se 

tornar inadimplente, ou gerar dívidas acima de níveis aceitáveis, podenda ocasionar 

a sua insolvência. 

Todos os tópicos apresentados no presente capítulo tiveram como 

objetivo nos esclarecer a situação financeira de uma empresa, desde o seu 

diagnóstico à sua necessidade creditória. E podemos entender de que maneira a 

contabilidade, através dos seus demostrativos, atua na influência do crédito às 

empresas. 
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6 DADOS ESTATÍSTICOS 

No presente capítulo abordaremos dados estatísticos que mostram o 

volume de investimentos no mercado brasileiro, bem como o desenvolvimento nos 

setores da indústria e do comércio, ambos com um crescimento considerável. 

De acordo com o que já foi citado nos capítulos anteriores, sabemos que 

a ascensão no mercado se torna crescente a cada ano. A cada dia cresce o número 

de empresas, visto a disponibilidade do crédito no início e/ou andamento das suas 

atividades. Em todos os setores do mercado existem incentivos governamentais, 

fazendo com que o desenvolvimento econômico-financeiro das empresas aconteça, 

conseqüentemente, o do país. 

6.1 Investimentos no Brasil 

Segundo dados coletados pela Rede Nacional de Informações sobre o 

Investimento no Brasil (RENAI) é significativa às expectativas de investimentos no 

Brasil desde o 2º semestre de 2009. 

 

Gráfico 1: Anúncio de Investimentos 
Fonte: RENAI/MDCI, 2012. 
 
Conforme o gráfico 1 acima, podemos perceber um forte crescimento do 

valor acumulado em um ano (12 meses), a partir de 2007, relacionados ao ciclo de 

investimentos fixos no país. Após a crise financeira no país, em setembro de 2008, 

vemos no gráfico a reversão das expectativas e o relevante volume de recursos 
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destinados a investimentos nacionais. Em 2009 foram atingidos níveis recordes em 

relação aos mesmos indicadores no ano de 2008 com o valor de US$ 280,8 bilhões 

em setembro, atingindo um valor de US$310,0 bilhões desde março de 2010. 

Em consequência do aumento no valor total dos investimentos é notório a 

melhoria no clima de investimentos no aspecto econômico brasileiro. Com base no 

gráfico abaixo se percebe o desenvolvimento do índice de clima de investimentos 

avaliado semestralmente. 

 

Gráfico 2: Índice de Clima de Investimentos 
Fonte: RENAI/MDIC, 2012. 
 
Podemos verificar o crescimento em mais de cinco vezes no clima de 

investimentos no segundo semestre de 2009 em relação ao 2º semestre de 2008. 

Nesse período foi alcançado nível maior em relação aos semestres anteriores, 

conforme o gráfico nos mostra. O primeiro semestre de 2010 apesar de apresentar 

um declínio frente ao semestre anterior se encontra entre os maiores níveis da 

história, superando ainda em três vezes mais o mesmo período de 2009. 

6.1.1 Setor industrial 

Os setores industriais que apresentam maior volume de investimentos 

são: as indústrias de transformação, as indústrias extrativas, a produção e a 

distribuição de eletricidade, gás e água e o transporte, armazenagem e 

comunicações. 
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Gráfico 3: Participação dos Anúncios de Investimento 
Fonte: RENAI/MDIC, 2012. 
 
Conforme Gráfico 3 acima a participação de investimentos foi maior nos 

setores das indústrias de transformação e extrativa, somando um valor percentual 

de 88,1% no total. Existem mais seis subsetores, estes mais significativos nesses 

dois ramos da indústria. A extração de petróleo representa 24,61%, tendo o maior 

valor percentual em investimentos anunciados dos subsetores na indústria extrativa. 

Em seguida vem o ramo de fabricação de choque, refino de petróleo, elaboração de 

combustíveis nucleares e produção de álcool com o percentual de 14,3% dos 

investimentos. Esse subsetor corresponde à indústria de transformação e 

caracteriza-se pela sua expansão devido à exploração do petróleo do pré-sal. Ainda 

na indústria de transformação se destacam a metalúrgica básica (8%) e a fabricação 

de celulose, papel e produtos de papel (5,4%). Com 6%, correio e 

telecomunicações, apresentou-se como maior ramo em transporte, armazenagem e 

comunicação. Já eletricidade, gás e água quente representou com 5,5% o total do 

setor de produção e distribuição de eletricidade, gás e água. 
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6.1.2 Setor Comercial   

Podemos afirmar que o avanço do comércio foi significativo com base no 

seu volume de vendas como mostra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 4: Volume de Vendas no Comércio Varejista 
Fonte: IBGE, 2012. 
 
De acordo com o IBGE em pesquisa mensal de comércio apresentada em 

2010, o volume de vendas no comércio varejista nacional, apesar de uma 

desaceleração no final de 2003, conforme o gráfico, no final de 2010 apresentou 

uma variação de 10,9%, sendo esta a melhor desde o ano de 2001. 

Até o final de 2010 o volume de vendas manteve-se estável. A receita de 

teve crescimento de 1,0% concluindo um ciclo de doze meses consecutivos com um 

percentual acumulado de 14,5% no ano de 2010. 

De acordo com o gráfico abaixo podemos ver quais os setores do 

comércio varejista apresentaram maior expansão nas vendas no acumulado de 

2010. 
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Gráfico 5: Volume de Vendas no Comércio 
Fonte: IBGE, 2012. 
 
Tanto comércio como indústria, ambos apresentam dados positivos e 

significativos ao mercado nacional. Através dos seus volumes de crescimento, 

conforme podemos identificar nos gráficos apresentados anteriormente. Na última 

década esses dois setores nos apresentam índices de desenvolvimento econômico 

financeiro crescente e não podemos deixar de ressaltar os incentivos de crédito que 

esses setores empresariais recebem, provocando assim o seu desenvolvimento. 

6.2 Incentivos governamentais aos investimentos produtivos nas empresas 

Veremos através do quadro 3 apresentado os instrumentos de 

financiamento estabelecidos pelo governo federal, com o objetivo de incentivar o 

investimento produtivo no mercado. 

Quadro 3 - Instrumentos de Financiamentos Governamentais. 
Fonte: Ministério do desenvolvimento da indústrida e comércio, 2012. 
 

 
INSTRUMENTO 

 
O QUE É 

 
A QUEM BENEFICIA 

 
LEGISLAÇÃO 

 
Programa BNDES de 
sustentação do 
investimento – BNDES PSI 

 
Programa de estimulo à 
produção, aquisição e 
exportação de bens de 
capital e a inovação 
tecnológica. Vigência: 
31/12/2013 

 
Fabricante de ônibus, 
caminhões, carretas e 
compradores de máquinas 
e equipamentos dentre 
outros. 

 
-Lei nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009 
alterada pela lei nº 12.545, 
de 14 de dezembro de 
2011 
 
-BNDES PSI – bens de 
capital 
 
-Circular nº 16, de 05 de 
abril de 2012 
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Quadro 3 - Instrumentos de Financiamentos Governamentais. 
Fonte: Ministério do desenvolvimento da indústrida e comércio, 2012. 
 
 
Cartão BNDES 

 
O cartão BNDES permite a 
utilização de forma  
 
automática de linha de 
financiamento pré-aprovado, 
além de estabelecer e 
valorizar o contrato direto 
entre as MPMEs e o BNDES 

 
MPMEs (com faturamento 
bruto anual de até R$ 90 
milhões) sediadas no país, 
de controle nacional, que 
exerçam atividade 
econômica compatíveis com 
as Políticas Operacionais e 
de Crédito do BNDES e que 
estejam em dia com o INSS, 
FGTS, RAIS e tributos 
federais. 

 

 
(PAC) Fundo de 
Investimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço – FI- FGTS 

 
Destina-se a investimentos 
em empreendimentos dos 
setores de energia, rodovia, 
ferrovia, hidrovia, porto e 
saneamento, de acordo com 
as diretrizes, critérios e 
condições que dispuser o 
Conselho Curador do FGTS. 

 
Setores da Infraestrutura 

 
Lei nº 11.491 de 20 de junho 
de 2007 – Institui o Fundo de 
Investimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço FI – FGTS. 
- Instrução CVM 462, de 26 
de novembro de 2007: 
Dispõe sobre o Fundo de 
Investimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
serviço. 

 
(PAC) Fundo de 
Investimento em 
Participação em 
Infraestrutura – FIP-IE e 
Fundo de Investimento em 
Participação na Produção 
Econômica Intensiva em 
pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (FIP-PD&I)  

 
As instituições autorizadas 
pela CVM , nos termos da 
lei, poderão constituir Fundo 
de Investimento em 
Participações em 
Infraestrutura (FIP-IE) e 
Fundo de Investimento em 
Participação na Produção 
Econômica Intensiva em 
pesquisa, Desenvolvimento 
e inovação (FIP-PD&I), sob a 
forma de condomínio 
fechado, que terá por 
objetivo o investimento no 
território nacional em novos 
projetos de infraestrutura e 
de produção econômica 
intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento  e 
inovação. 
Consiste na possibilidade de 
redução a zero do Imposto 
de Renda para pessoas 
físicas que invistam em 
Fundo de Investimento em 
Infraestrutura, conforme, 
critérios estabelecidos na lei. 

 
Novos  projetos de 
infraestrutura (energia, 
transporte, água e 
saneamento básico e 
irrigação) e outras áreas 
tidas como prioritárias pelo 
executivo. 

 
- Lei nº 11.748 de 29 de 
maio de 2007, alterada pela 
Lei n° 12.431, de 24 de 
junho de 2011. 
 
- Decreto 7.603, de 09 de 
novembro de 2011 – 
Regulamenta as condições e 
define os setores 
considerados como 
proprietários na área de 
infraestrutura ou de 
produção econômica 
intensiva em P&D&I. 
 
- Instrução CVM 406, de 10 
de outubro de 2007, alterada 
pela Instituição CVM n° 501, 
de 15 de julho de 2011. 

 
Fundos Setoriais 
 
As ações transversais dos 
fundos setoriais são 
programas estratégicos no 
MCT que têm ênfase no 
Plano Brasil Maior do 
Governo Federal e utilizam 
recursos de diversos fundos 
setoriais simultaneamente. 

 
Com recursos do Fundo  
Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – FNDCT 
(exceto o Funttel), são 
instrumentos de 
financiamento de projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação no país. Há 16 
fundos setoriais, sendo 14  
relativos a setores 
específicos e dois 
transversais. 

 
As empresas públicas ou 
privadas podem participar 
técnica ou financeiramente 
da execução dos projetos 
apoiados pelos fundos 
setoriais ( em parceria com 
as universidades ou centros 
de pesquisa). 

 
- FNDCT: Decreto Lei nº 
719, de 31 de julho de  1969. 
 
- CT PETRO: Lei n° 9.478, 
de 06 de agosto de 1997. 
 
- CT ENERG: Lei n° 9.991, 
de 24 de julho de 2000. 
 
- CT HIDRO: Lei 9.993, de 
24 de julho de 2000. 
 
- CT TRANSPORTE: Lei n° 
9.992, de 24 de julho de 
2000. 
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Quadro 3 - Instrumentos de Financiamentos Governamentais. 
Fonte: Ministério do desenvolvimento da indústrida e comércio, 2012. 
 
    

CT MINERAL: Lei n° 9.993, 
de 24 de julho de 2000. 
 
- FUNITEL: Lei n° 10.052, de 
24 de novembro de 2000. 
 
- CT INFO: Lei n° 10.176, de 
24 de novembro de 2000. 
 
- CT Verde amarelo: Lei n° 
10.168, de 29 de dezembro 
de 2000 e Lei n° 10.332 de 
19 de dezembro de 2001. 
 
- CT INFRA: Lei n° 10.197, 
de 14 de fevereiro de 2001 e 
Decreto n° 3.807, de 22 de 
abril de 2001. 
 
-CT Agronegócio: Lei n° 
10.332, de 19 de  
 
Dezembro de 2001 e 
Decreto n° 4.157, de 12 de 
março de 2002. 
 
-CT Biotecnologia: Lei n° 
10.332, de 19 de dezembro 
de 2001 e Decreto n° 4.154, 
de 07 de março de 2002. 
 
- CT Saúde: Lei n° 10.332, 
de 19 de dezembro de 2001 
e Decreto n° 4.157, de 12 de 
março de 2002. 
 
- CT Aeronáutico: Lei n° 
10.332, de 19 de dezembro 
de 2001 e Decreto n° 4.179, 
de 02 de abril de 2002. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linhas de financiamento do 
BNDES (para conhecimento 
de todas as linhas 
disponíveis, consultar o site 
do BNDES) 

 
BNDES Construção Civil – 
apoio ao aumento da 
qualidade na construção civil 
e á ampliação da capacidade 
produtiva para sistemas 
construtivos industrializados 
destinados à Habitação. Até 
31/03/2011. 

 
Empresas de construção civil 

 
- Circular n° 64/2009 
 
- Cartilha de Apoio á 
Construção Civil 

 
BNDES Finame-Mordeniza 
BK – Financiamento a 
modernização de máquinas 
e equipamentos instalados 
no país. Até 31/03/2014. 

  
Empresas com sede e 
administração no país; 
administração pública direta 
ou indireta. 

  
- BNDES Finame 
 
- Circular n° 52/2011 

 
BNDES Pró-Aeronáutico – 
Financiamento de longo 
prazo para apoiar 
investimentos realizados por 
micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs). Até 
31/03/2013 

 
MPMEs integrantes de 
cadeia produtiva da indústria 
aeronáutica brasileira 
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Quadro 3 - Instrumentos de Financiamentos Governamentais. 
Fonte: Ministério do desenvolvimento da indústrida e comércio, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linhas de financiamento do 
BNDES (para conhecimento 
de todas as linhas 
disponíveis, consultar o site 
do BNDES) 

 
BNDES Procap BK, 
Componentes e Autopeças - 
Apoio à capitalização. Até 
31.12.2012  
 

 
Empresas fabricantes de 
bens de capital, 
componentes e autopeças, 
constituídas sob a forma de 
sociedade anônima ou 
sociedade limitada, com 
Receita Operacional Bruta 
Anual (ROB) de até R$300 
milhões  
 

 
- Circular n° 48/2010 

 
BNDES Proengenharia - 
Apoio à ampliação da 
capacidade produtiva. Até 
31/03/2013  
 
 

 
Empresas de engenharia 
nos setores de Bens de 
Capital, Defesa, Automotivo, 
Aeronáutico, Aeroespacial, 
Nuclear e da cadeia de 
fornecedores das indústrias 
de Petróleo e Gás e Naval. 

 

 
BNDES Proengenharia - 
Apoio à ampliação da 
capacidade produtiva. Até 
31/03/2013  
 
 

 
Empresas de engenharia 
nos setores de Bens de 
Capital, Defesa, Automotivo, 
Aeronáutico, Aeroespacial, 
Nuclear e da cadeia de 
fornecedores das indústrias 
de Petróleo e Gás e Naval. 

 

 
BNDES Profarma - 
Financiamento a 
investimentos. Vigência -  
31.07.2012 

 
Empresas sediadas no 
Brasil, inseridas no 
Complexo Industrial da 
Saúde. 
 

 

 
BNDES Progeren – 
Financiamento de capital de 
giro. 

 
Para empresas dos setores 
de indústria, comércio e 
serviços com Receita 
Operacional Bruta (ROB) até 
R$ 300 milhões. 
 

 
- Circular nº 51/2011 últimas 
alterações no regulamento 
do BNDES Progeren. 
 

 
BNDES Proplástico - Apoio 
ao desenvolvimento da 
cadeia produtiva do plástico. 
Até 30.09.2012  
 

 
Empresas que sejam 
produtoras, fornecedoras de 
equipamentos, recicladoras 
ou distribuidoras. 
 

 

 
BNDES Prosoft – 
Financiamento a 
investimentos. Vigência até 
31.07.2012 

 
Indústria nacional de 
software e serviços de 
Tecnologia da Informação, 
bem como a comercialização 
no mercado interno e 
exportação de seus bens e 
serviços 
 

 

 
BNDES Finame 
Componentes - 
Financiamento a aquisição 
de peças, partes e 
componentes de fabricação 
nacional para incorporação 
em Máquinas e 
Equipamentos em fase de 
produção. As operações 
somente poderão ser 
contratadas até 31.12.2012  
 

 
Fabricantes de Máquinas e 
equipamentos  
 

 
BNDES FINAME  
Circular nº 23/2012  
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Quadro 3 - Instrumentos de Financiamentos Governamentais. 
Fonte: Ministério do desenvolvimento da indústrida e comércio, 2012. 
 
 
 
Linhas de financiamento do 
BNDES (para conhecimento 
de todas as linhas 
disponíveis, consultar o site 
do BNDES) 

 
PROCULT - Apoio ao 
desenvolvimento da indústria 
audiovisual brasileira, em 
todas as fases da cadeia 
produtiva. Vigência: até 
31/07/2012, respeitado o 
limite orçamentário.  
 

 
Indústria audiovisual  
 

 

 
 
 

Conforme quadro 3 acima podemos perceber que para todo setor do 

mercado brasileiro, seja ele indústria, comércio, público ou privado, micro, pequenas 

e médias empresas, existem formas de financiamento amparados pelo governo, 

propiciando o seu desenvolvimento, sempre obedecendo a critérios, de acordo com 

as leis e decretos governamentais, sendo essas normas específicas a cada 

segmento.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações que conduziram às considerações finais do presente trabalho e 

como síntese do esforço de um ciclo de estudos acadêmicos e de formação 

profissional darão ensejo a pesquisas posteriores por parte de um público ávido por 

descortinar os segredos das finanças empresariais. O tema tratado por ser de 

interesse de estudantes, professores, profissionais de mercado e outros 

pesquisadores, assume grande relevância no contexto econômico-contábil. 

O desafio imposto em aprender a essência do mercado financeiro e de 

crédito, sob uma visão contábil, foi mais que recompensado ao se atingir os 

objetivos propostos, explicitados na forma de questões levantadas junto ao público-

alvo eleito inicialmente como referência.  

Foi descrito o que venha a ser crédito, expondo como se originaram as 

primeiras relações comerciais, ainda na época das expedições marítimas, 

caracterizando assim os primeiros arranjos societários, e ainda pudemos conhecer 

as principais fontes de financiamento ou o processo de captação de recursos por 

parte das empresas, bem como assim, descrevemos no trabalho, dentre estes tendo 

um papel importantíssimo os bancos de desenvolvimentos. 

Demonstramos a estrutura e o funcionamento do sistema financeiro 

nacional. Expondo de que forma consiste sua composição e como atua cada 

segmento. O sistema financeiro nacional compreende: órgãos normativos, entidades 

supervisoras e operadores, o primeiro expedindo as diretrizes, o segundo 

controlando, desenvolvendo e fiscalizando o sistema financeiro e o terceiro 

responsável pela execução das concessões de crédito às empresas. Conhecemos 

também nesse trabalho as políticas governamentais, são elas: política monetária, 

política fiscal, política cambial e política de rendas, compreendendo que todas 

repercutem de forma direta na dinâmica empresarial e no crédito disponibilizado via 

sistema financeiro nacional. 

O objetivo de dissertar os principais produtos que integram o mercado 

financeiro foi atingido, visto que foi apresentado cada produto, e ainda sua 

classificação, podendo estes ser classificados como ativos ou de aplicação e/ou 

passivos ou de captação. Os ativos recebem essa nomenclatura por estarem na 

estrutura do ativo do balanço patrimonial da empresa prestadora do crédito, além de 

serem identificados como direito, logo que se trata de créditos que a instituição 
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possui contra terceiros. Já os passivos são assim conhecidos por que caracterizam 

uma relação entre investidor e prestador (instituição), onde o primeiro aplica 

recursos a fim de captá-los com a melhor remuneração possível. 

Quanto às necessidades creditórias das empresas ficou clara a maneira 

como as identificamos. Após análise dos diversos setores da empresa podemos 

diagnosticar a necessidade da empresa de capital de giro e/ou investimentos 

produtivos. Onde aprendemos que o primeiro de destina as atividades diárias da 

empresa, enquanto o segundo está voltado para alavancar ainda mais os seus 

ganhos, superando o trivial.  

Ao demonstrar a contabilidade como ferramenta auxiliadora na análise do 

crédito, tivemos a convicção da importância dessa ciência no âmbito do crédito, que 

nos provou mais uma vez a sua capacidade de influência, no caso exposto no 

capítulo 5, sobre as empresas prestadoras de crédito. Pôde-se perceber a forma 

com que os demonstrativos contábeis gerem resultados que informam a real 

situação econômico-financeira das empresas, por meio dos quocientes extraídos 

dos valores patrimoniais. 

Através dos dados estatísticos apresentados no capítulo 6 do presente 

trabalho, identificamos o crescimento considerável do mercado brasileiro. Tanto no 

setor comercial, como industrial o volume de investimentos aparece como peça 

chave desse desenvolvimento. São inúmeros os incentivos governamentais na linha 

do crédito, estes destinados as empresas nos diversos segmentos, ocorrendo assim, 

o processo desaguadouro do setor econômico brasileiro. 

A temática explorada resultará em maior valor agregado à formação 

profissional do contador, traduzido no conhecimento das principais variáveis que 

influenciam o crédito, insumo básico do desenvolvimento empresarial. Buscou-se 

traduzir textos técnicos em linguagem acessível a todos os públicos, de forma a 

ofertar-lhes o cabedal teórico necessário ao desenvolvimento de suas atividades 

profissionais, considerando-se que o mundo das finanças corporativas permeia todo 

o contexto do trabalho contábil. 

As diferentes abordagens dos variados segmentos do mercado de crédito, 

permitem consolidar um quadro geral de seu funcionamento, desde a exposição de 

eventos históricos, perpassando pela determinante influência das políticas de 

governo no sentido de alavancar o progresso econômico, a estrutura atual do 
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sistema financeiro nacional, até o estudo das necessidades creditícias das entidades 

privadas. 

Portanto, e tendo em vista a amplitude do tema, torna-se necessário que 

outros estudiosos e interessados desenvolvam novas pesquisas acadêmicas e 

profissionais, a título de contribuição e atualização da visão contábil acerca do 

mercado de crédito brasileiro e seu estreito vínculo com as atividades produtivas, 

quer estejam sob a égide privada ou mesmo pública. 
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