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PERMANECEM DIFÍCEIS AS CONDIÇOES DE FINANCIAMENTO NA INDÚSTRIA
A atual crise na economia e política
brasileira tem colaborado para a permanente dificuldade encontrada por indústrias tocantinenses na busca por linhas de crédito.
Para 50% dos empresários consultados no estado as condições de financiamento para capital de giro permanecem
iguais. Já para outros 40% essas condições
são consideradas piores, quando comparadas aos últimos três meses. Este cenário é
visto como preocupante uma vez que o capital de giro é imprescindível à continuidade
das operações da empresa.
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RELAÇÃO ENTRE DÍVIDA E LUCRO OPERACIONAL
AUMENTOU EM 26% DAS EMPRESAS
Entre as indústrias tocantinenses, 34% afirmaram terem aumentado ou aumentado
muito a proporção dívida/lucro operacional, 38% permaneceram estáveis e 9% reduziram
ou reduziram muito, se comparado aos últimos três meses. Esse indicador revela a
relação entre a dívida e a capacidade de geração de recursos das empresas resultante
de sua operação regular. Assim, quanto maior o indicador maior é a probabilidade de não
cumprimento das obrigações financeiras.
Comportamento da relação dívida / lucro operacional da empresa nos últimos três meses
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LINHAS DE CRÉDITO: MAIS DA METADE DAS EMPRESAS NÃO
CONSEGUIRAM CONTRATAR OU RENOVAR
Em relação aos últimos três meses, 52% das empresas do Tocantins que procuraram
financiamento não conseguiram contratar ou renovar, 44% renovaram linha de crédito já existente e apenas 4% conseguiram contratar nova linha de crédito.
Empresas que procuraram renovar ou contratar crédito
Percentual (%) das empresas que procuraram renovar/contratar crédito
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40% DAS EMPRESAS RENOVARAM CRÉDITO EM CONDIÇOES PIORES
Dentre as empresas que conseguiram renovar suas linhas de crédito, 50% tiveram condições semelhantes nos últimos três meses, entretanto, 40% fizeram em piores condições e
somente 10% conseguiram condições melhores de financiamento.
No segundo trimestre de 2016, conforme os resultados da Sondagem Industrial e da
Sondagem da Indústria da Construção, as dificuldades de acesso ao crédito continuaram. O indicador neste período registrou 23 pontos para o primeiro e 20 pontos para o segundo. O índice
varia entre 0 e 100, valores abaixo de 50 indicam dificuldade no acesso ao crédito.
Índice de facilidade de acesso ao crédito*
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MAIS DA METADE DAS EMPRESAS SÓ RECEBERAM PARTE DO
VALOR SOLICITADO
Das empresas que renovaram ou contrataram nova linha de crédito, cerca 55% receberam apenas parte do valor solicitado, 36% receberam o valor integral e 9% não souberam
responder.
Atendimento à demanda por crédito
Percentual (%) das empresas que afirmaram ter renovado ou contratado nova linha de crédito
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O atraso de pagamento de salários (40%) e o atraso de pagamento de fornecedores
(40%) foram apontados como os principais impactos nas empresas que solicitaram crédito e
receberam apenas parte do valor requerido. Em seguida, a negociação de novos prazos de pagamento com fornecedores foi assinalada por 20% dos empresários.
Impacto de não receber o total de recursos
Percentual (%) das empresas que afirmaram ter recebido apenas parte do valor solicitado
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PAGAMENTO A FORNECEDORES É A PRINCIPAL FINALIDADE DAS
~
OPERAÇOES DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO
Entre as finalidades das operações de crédito para capital de giro, 39% dos entrevistados procuram contratar/renovar crédito para o pagamento de fornecedores, 30% para despesas com funcionários (salários e indenizações) e 13% para atender a obrigações fiscais e
previdenciárias.
Finalidades das operações de crédito para capital de giro
Percentual (%) das empresas que procuraram renovar/contratar crédito
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TAXA DE JUROS ELEVADA: MAIOR ENTRAVE NA
SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO
Das empresas que procuraram contratar ou renovar linhas de crédito, todas apresentaram pelo menos uma dificuldade ao solicitar crédito. Deste modo, grande parte (70%) indicou
que a maior dificuldade se refere a taxa de juros muito elevada. As alternativas registro nos
sistemas privados de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc.), exigências de garantias reais e
processo de aplicação burocrático/ lento representaram 35% das assinalações cada um.
Principais dificuldades enfrentadas ao solicitar crédito
Percentual (%) das empresas que afirmaram ter alguma dificuldade
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*Pergunta de múltiplas respostas. A soma dos percentuais supera 100%.
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ACESSO AO CRÉDITO: EMPRESÁRIOS SUGEREM ALTERNATIVAS
A facilidade de acesso ao crédito e o baixo custo de capital são essenciais para diminuir
os custos operacionais das empresas e para a melhoria da competitividade do setor industrial.
Para lidar com o problema de acesso ao crédito, os empresários mencionaram como alternativas principais: a simplificação das exigências (33%), destinação de parte de compulsório
dos bancos para financiar capital de giro (27%) e ampliação do prazo de pagamento de tributos
(23%).
Alternativas para lidar com o problema de acesso ao crédito
Percentual (%) das empresas que afirmaram ter algum problema de crédito
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Perfil da amostra: 73 indústrias (56 pequenas e 17 médias/grandes)
Período de coleta: 1 a 13 de abril de 2016
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