MODALIDADES DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO DAS EMPRESAS
Uma empresa tem diversas formas de obtenção de crédito para
financiarem suas atividades. Dentre elas pode-se citar:
•

Capital de Giro: é um recurso de crédito disponível as
empresas de rápida renovação para dar liquidez as atividades
da empresa;

•

Conta Garantida: é uma conta de empréstimo separada da
conta corrente, com limite de crédito implantado para
utilização de forma rotativa. É o ‘cheque especial’ da empresa;

•

Crédito para Aquisição de Bens: são linhas específicas de
crédito destinada a compra de ativos fixos;

•

Vendor: é a forma de financiamento de vendas na qual o
vendedor recebe à vista do banco o respectivo valor da venda
e o comprador paga ao banco a prazo;

•

Hot Money: forma de empréstimo de curtíssimo prazo voltada
a atender as necessidades imediatas de capital das empresas;

•

Desconto de Duplicatas: modalidade onde a empresa deixa
junto ao banco duplicatas de crédito como garantia de
empréstimos levantados;

•

Financiamento Imobiliário: linha de crédito específica para
aquisição de imóveis;

•

ACC: Linha para adiantamento de contrato de câmbio para
empresas exportadoras que realizaram suas vendas para
outros países, onde o exportador assume o risco da variação
cambial;

•

Export Notes: Significa notas de exportação, e é um contrato
usado por exportadores para financiar suas vendas ao exterior.
O exportador cede os direitos de venda aos investidores, e em
troca recebe moeda local;

•

Resolução 63: forma de empréstimo indexado à variação
cambial destinado a financiar as necessidades de capital de
giro das empresas.

O Instituto Assaf levantou junto ao Banco Central o volume das
operações de crédito segundo cada uma das modalidades acima no período
de janeiro de 2001 a fevereiro de 2011.
Observou que o maior volume encontra-se na modalidade de capital
de giro que vem aumentando sucessivamente desde setembro de 2002. De
lá pra cá nota-se um aumento de 1593%, e em janeiro de 2011 teve o
maior volume levantado de R$ 269.379 milhões.
A segunda modalidade que mais cresceu no mesmo período foi o
crédito para aquisição de bens com aumento de 746%. Em seguida, a
terceira forma que mais cresceu em uso pelas empresas foi a conta
garantida, com crescimento de 276%.

Gráfico: Modalidades usadas pelas empresas (R$ milhões)
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Em relação as taxas de juros praticadas para as empresas, mas
maiores desde janeiro de 2001 continua sendo a conta garantida, onde saiu
de 51,29% ao ano para 101,15% em fevereiro de 2011.
Em seguida, os de duplicatas e promissórias, apresentaram uma
taxa média de 46,62% em janeiro de 2001 e chega a 51,31% em fevereiro
de 2011.
Gráfico 2: Taxas mensais de juros das principais modalidades de crédito
(% a.a)
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Resumindo:
- Alto volume na dependência de capital de giro pelas empresas;
- cresce uso de financiamento imobiliário;
- Conta garantida tem as maiores taxas das modalidades.
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