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RESUMO 
 

O tema abordado nesta dissertação é a estratégia para concessão de crédito na linha de 
pesquisa de Estratégia do Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional em 
Administração da UNICENTRO. No ambiente empresarial busca-se desempenhar 
constantemente ações estratégicas no sentido de maximizar os resultados. Esta pesquisa 
abrange mais especificamente o contexto financeiro, dentro desta área, um fator que 
pode comprometer o bem-estar da organização é refletido pelo default que pode ocorrer 
quando da realização de vendas a prazo por meio da concessão de crédito. Empresas 
que se utilizam da modalidade de vendas a prazo necessitam de instrumentos que 
auxiliem os gestores na avaliação de potenciais tomadores de crédito para não 
absorverem as consequências do não recebimento dentro do período acordado. Neste 
sentido, o objetivo geral desta dissertação consiste em descrever o processo de 
concessão de crédito como estratégia para redução de default. Para que o objetivo 
pudesse ser alcançado a metodologia utilizada nesta pesquisa foi descritiva, referente 
aos meios esta pesquisa trata-se de um estudo de caso realizado em uma empresa 
industrial do ramo de papel e celulose da região Centro-Oeste do Paraná; a abordagem 
utilizada foi multi-método, onde o método qualitativo permitiu a investigação realizada 
por meio de uma entrevista com o responsável pela área financeira, ademais, utilizou-se 
o método quantitativo, o qual,  permitiu expor os impactos gerados a partir do modelo 
de concessão de crédito adotado pela empresa. Foi utilizada a estatística descritiva, 
evidenciando por meio de gráficos e tabelas qual foi o comportamento do nível de 
default no período estudado. Quanto aos resultados obtidos, verificou-se que a empresa 
desenvolveu uma estratégia com vistas a redução do default, obtendo por conseguinte, 
resultados satisfatórios a partir da utilização do instrumento criado para servir como 
balizador para as análises de crédito efetuadas. Com base nos dados obtidos junto ao 
analista de crédito, foi possível descrever todas as etapas do procedimento que deu 
origem a essa estratégia que objetivou a redução do default. As etapas da criação dessa 
estratégia consistiram em: a) delimitação da amostra, a qual foi composta por todos os 
clientes ativos da organização estudada; b) cálculo de um grupo de índices econômico-
financeiros compostos por liquidez, rentabilidade e estrutura de capital, extraindo dados 
das demonstrações contábeis dos clientes; c) criação dos Índices-Padrão a partir dos 
índices levantados; d) analise e enquadramento dos clientes dentro deste modelo; e) 
definição critérios de limites de crédito a ser concedido. Com base nesse processo, 
foram determinadas notas para cada cliente que variam de 0 a 10, a partir desta nota, 
delimita-se o percentual de crédito a ser liberado que pode ir de 0 a 20% 
proporcionalmente a nota obtida pela empresa analisada. A partir desse instrumento de 
avaliação a empresa obteve melhor desempenho nos anos de 2012 e 2013 no que trata 
dos títulos em atraso, quando comparados aos níveis de default dos anos de 2010 e 
2011, por ter apresentado uma queda considerável, comprova assim a eficácia da 
estratégia adotada. No entanto, no ano de 2014 foi possível constatar um leve acréscimo 
em relação aos anos anteriores, o qual foi decorrente de um cenário de instabilidade 
econômica. Conclui-se, portanto, que a estratégia adotada é eficiente, desde que 
utilizada de forma assídua, não transpondo regras entre setores e, considerando um 
cenário econômico estável. Verifica-se ainda, a característica desenvolvida pela 
empresa no sentido de ter desenvolvido uma capacidade dinâmica em se adequar, 
reestruturar e reorganizar frente ao ambiente em constantes oscilações, permitindo sua 
competitividade no que se refere ao contexto financeiro da organização.  
 
Palavras-Chave: Estratégia; Default, Concessão de Crédito; Capacidades Dinâmicas 



	

	 	 		

ABSTRACT 
 

The topic studied in this dissertation is the strategy for lending in the research line of 
Strategy of the program of Post graduation, Professional Master’s Degree in 
Management of UNICENTRO. In the business environment we constantly seek to 
perform strategic actions to maximize results. This research covers more specifically the 
financial context, within this area; a factor that could compromise the organization's 
well-being is reflected by the default that may occur when performing credit sales 
through the granting of credit. Companies that make sales paid in installments need 
tools to assist managers in evaluating potential buyers not to absorb the consequences of 
not receiving within the agreed period. In this sense, the general objective of this work 
is to describe the lending process as a strategy to reduce default. So that the objective 
could be achieved, the methodology used in this research was descriptive. Referring to 
this research means, it was a case study in an industrial company of pulp and paper in 
the Midwest region of Paraná. The approach was multi-method, where the qualitative 
method allowed the research to be conducted through an interview with the person 
responsible for the financial area of the enterprise. In addition, we used the quantitative 
method, which allowed exposing the impacts generated from the model of lending 
adopted by the company. Descriptive statistics were used, showing through charts and 
tables which was the default level during the study period. As far as the results, it was 
found that the company has developed a strategy aiming the reduction of default, 
obtaining therefore, satisfactory results by using the method designed to serve as a base 
for credit analysis. Based on data obtained from the credit analyst, it was possible to 
describe all stages of the procedure leading to this strategy that aimed to reduce default. 
The steps for creating this strategy were: a) delimitation of the sample, which was 
composed of all active clients of the organization studied; b) calculation of a group of 
economic-financial indexes composed of liquidity, profitability and capital structure, 
extracting data from the financial statements of customers; c) creation of Standard-
indexes from the raised levels; d) analysis and classification of customers in this model; 
e) definition of criteria for credit limits to be granted. Based on this process, it was 
determined scores for each customer ranging from 0 to 10, from this score, the 
percentage of credit is delimited to be released that can go from 0 to 20% in proportion 
to the score obtained by the analyzed company. From this assessment tool the company 
performed better in the years 2012 and 2013 in dealing with the delay in payments 
compared to the default levels of the years 2010 and 2011. By performing a 
considerable fall, it was thus proved the effectiveness of the strategy adopted. However, 
in 2014 it was possible to realize a slight increase compared to the previous years, 
which was due to a scenario of economic instability. It follows, therefore, that the 
strategy adopted is effective, but only if used assiduously, not transposing rules between 
sectors and, assuming a stable economic environment. There is also the characteristic 
developed by the company to have developed a dynamic capability in adapting, 
restructuring and rearranging before a continuously changing environment, allowing its 
competitiveness as regards the financial context of the organization.  
 
Keywords: Strategy; Default, credit granting; Dynamic Capabilities.. 
 

	



	

	 	 		

RESUMEN 
 

El tema abordado en esta disertación es la estrategia para concesión de crédito en la 
línea de pesquisa de Estrategia del Programa de Posgrado, Maestría Profesional en 
Administración de UNICENTRO. Esta pesquisa abarca de manera más específica el 
contexto financiero, dentro de esta área, un factor que puede poner en peligro el  
bienestar de la organización se  refleja por el default que puede ocurrir cuando de la 
realización de ventas a plazo por medio de la concesión de crédito. Empresas que se 
utilizan de esta modalidade de ventas a plazo necesitan de instrumentos que ayuden a 
los gestores en la avaliación de potenciales tomadores de crédito para no absorveren las 
consecuencias del no recebimiento dentro del período acordado. En este sentido, el 
objetivo general de esta disertación consiste en describir el proceso de concesión de 
crédito como estrategia para redución de default. Para que el objetivo pudiera ser 
alcanzado la metodologia utilizada en esta pesquisa fue descritiva, referente a los 
medios, esta pesquisa trata de un estudio de caso realizado en una empresa industrial; el 
abordaje utilizado fue multi-método, donde el método qualitativo permitió la 
investigación realizada por medio de una entrevista con el responsable por el área 
financiera, además, fue utilizado el método cuantitativo, lo cual,  permitió exponer los 
impactos generados a partir del modelo de concesión de crédito adoptado por la 
empresa. Fue utilizada la estatística descritiva, evidenciando por medio de gráficos y 
tablas cual fue el comportamiento del nível de default en el período estudiado. Cuanto a 
los resultados obtenidos, se puede verificar que la empresa desarrolló una estratégia con 
vistas a la redución del default, obteniendo del por conseguiente, resultados 
satisfactorios a partir de la utilización del instrumento creado para servir como balizador 
para las análisis de crédito efetuadas. Con base en los datos obtenidos junto al analista 
de crédito, fue posible describir todas las etapas del procedimiento que dió origen a esa 
estrategia que objetivó la redución del default. Las etapas de la creación de esta 
estrategia se dieron en: a) delimitación de la muestra,  la cual fue hecha por todos los 
clientes activos de la organización estudiada; b) cálculo de un grupo de índices 
económico-financieros compostos por liquidez, rentabilidad y estructura de capital, 
extrayendo datos de las demonstraciones financieras de los clientes; c) creación de los 
Índices- estándar a partir de los índices descubiertos; d) análisis y encuadramiento de 
los clientes dentro de este modelo; e) definición de critérios de límites de crédito a ser 
concedido. Con base en este proceso, fueron determinadas notas para cada cliente que 
van de 0 a 10, a partir de esta nota, está delimitado el percentual de crédito a ser 
liberado que puede ir de 0 a 20% proporcionalmente a la nota obtenida por la empresa 
analisada. A partir de este instrumento de avaliación la empresa obtuvo mejor 
desempeño en los años de 2012 y 2013 en lo que se refiere a los títulos en retraso, 
cuando comparados a los níveles de default de los años de 2010 e 2011, por tener 
presentado una caída considerable, comprueba así la eficácia de la estrategia adoptada. 
Sin embargo, en el año de 2014 fue  posible constatar un leve acréscimo en relación a 
los años anteriores, lo cual fue decorriente de un cenário de instabilidad económica. Se 
puede concluir, por lo tanto, que la estrategia adoptada es eficaz, desde que utilizada de 
forma asidua, no transponiendo reglas entre sectores y, considerando un cenário 
económico estable. Verificase aun, la característica desarrollada por la empresa en el 
sentido de tener desarrollado una capacidad dinámica en se adecuar, reestructurar y 
reorganizar frente al ambiente en constantes oscilaciones, permitiendo su 
competitividad en lo que se refiere al contexto financiero de la organización. 
 
Palabras-Clave: Estratégia; Default, Concesión de Crédito; Capacidades Dinámicas.
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1 INTRODUÇÃO 
 

Estratégia, de maneira geral, trata-se de uma temática multidisciplinar e, ao 

longo do tempo, vem percorrendo distintas áreas nas quais sua utilização é atribuída 

conforme particularidade de cada literatura. O termo estratégia teve suas primeiras 

aparições há aproximadamente três mil anos, e foi associado ao campo de guerra como 

instrumento militar (MINTZBERG; QUINN, 2003). Com o passar do tempo, os 

aspectos que deram origem ao termo evoluíram. Dessa forma, foi possível adaptar sua 

utilização a partir de conceitos que pudessem ilustrar contextos organizacionais. 

No ambiente empresarial é comum um maior dispêndio de tempo e energias na 

fase de implementação das estratégias, do que os que ocorrem na escolha destas. 

Identifica-se, portanto, a necessidade de uma operacionalização eficaz, uma vez que esta 

poderá tornar-se responsável pelas consequências da escolha de determinada estratégia, 

assim, o êxito no alcance de objetivos, depende de conseguir estruturas organizacionais 

adequadas a cada situação (WHITTINGTON, 2006). 

Assim como nas demais áreas dentro de uma organização, o setor financeiro 

também carece de políticas de crédito, utilizadas de maneira estratégicas com vistas ao 

seu melhor desempenho, isso destaca a necessidade de atualização e dinamismo com 

que as empresas precisam comportar-se diante das exigências do mercado. Este estudo 

propõe-se a delimitar sua investigação na área financeira de uma empresa do setor de 

papel e celulose, mais especificamente ligado a fatores condicionantes de Default - um 

termo originalmente jurídico que significa “na falta de”, “na ausência de” e que também 

representa “em dívida” e “inadimplente”. (FERREIRA, 2004). 

Neste sentido, entende-se que mesmo existindo o risco de inadimplência nas 

empresas é necessária a busca por estratégias de concessão de crédito que minimizem o 

risco do não recebimento, haja vista que as consequências podem comprometer todo o 

funcionamento da organização, por comprometer a liquidez, e ainda por afetar o capital 

circulante disponível. Todos estes fatos acabam por comprometer o ciclo operacional da 

empresa. 

Dentro deste contexto, as organizações utilizam instrumentos a fim de reduzir as 

dificuldades oriundas da falta de recebimento, entre eles a análise de crédito que 

apresenta como objetivo a avaliação dos riscos inerentes ao processo de liberação de 

recursos para determinada empresa, dessa forma, a análise visa identificar a expectativa 
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de recebimentos dos recursos cedidos, e ainda o valor referente aos juros que a compõe 

dentro de um período de tempo preestabelecido (CAOUETTE; ALTMAN; 

NARAYANAN 1998; RODRIGUES, 2011; MOROZINI; MOROZINI, 2014). 

 Em outras palavras, entende-se que a análise de crédito trata da capacidade 

preditiva, em identificar a possibilidade de o tomador honrar suas dívidas, dentro do 

período definido para sua quitação. Posto isso, a organização está realizando uma ação 

no sentido de minimizar os possíveis não recebimentos gerados pelos créditos liberados 

a tomadores que não tenham condições de liquidar seus compromissos financeiros. 

Assim, o risco de crédito caracteriza-se pela possibilidade do não cumprimento 

dos pagamentos conforme a determinação acordada previamente entre comprador e 

vendedor, portanto, a partir da não realização dessa liquidação, o devedor torna-se 

inadimplente. Esse risco pode ser definido ainda pelas perdas geradas, quando da 

existência de um evento denominado default. 

Ainda sobre risco de crédito, pode ser definido pela queda na qualidade de 

crédito, ou seja, o tomador não terá a mesma acessibilidade ao crédito que lhe era 

concedido quando houver históricos de falta de pagamentos. As perdas geradas por 

eventos de default também são consequências do risco de crédito (BESSIS, 1998; 

CAMARGOS et al. 2010) 

O default, por sua vez, reduz os ativos das organizações a determinado ponto 

que pode indicar que as entradas previstas não são mais capazes de cobrir as obrigações 

previamente assumidas, obtendo como recebimentos montantes inferiores ao nível de 

suas dívidas (BESSIS, 1998).  

Destaca-se, consequentemente, que a alocação de capital deve ser realizada de 

maneira coerente, pois assim como a estagnação de um montante excessivo de capital 

pode comprometer o retorno aos sócios e acionistas, também um montante insuficiente 

de recursos não é capaz de suportar os riscos gerados a partir da concessão de crédito 

não planejada, o que acaba por comprometer a continuidade das operações normais de 

uma empresa. 

Diante do exposto, nota-se a necessidade das organizações em adotarem uma 

estratégia de concessão de crédito, considerando as consequências negativas que a falta 

de recebimentos dos seus clientes pode gerar em todas as atividades empresariais. 

A seguir, apresenta-se a questão problema, responsável por nortear todo o 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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1.1 QUESTÃO DE PESQUISA  
 

As organizações precisam superar desafios diariamente, sendo necessária a 

constante adaptação da utilização de recursos com o intuito de sua otimização, sejam 

eles financeiros, humanos, tecnológicos, materiais, administrativos e mercadológicos. 

Dessa forma, as empresas buscam realizar ações estratégicas de forma a maximizar os 

resultados.  

O setor financeiro das entidades é alvo constante de estratégias que visam a 

melhorar o desempenho e reduzir consequências que uma gestão ineficiente destes 

recursos pode ocasionar. Dentro da área financeira, um fator que pode comprometer o 

bem-estar da organização é refletido pelo default que ocorre quando da realização de 

vendas a prazo por meio da concessão de crédito. Empresas que se utilizam da 

modalidade de vendas a prazo necessitam de instrumentos que auxiliem os gestores na 

avaliação de potenciais tomadores de crédito para não absorverem as consequências do 

não recebimento dentro do período acordado.  

Considerando o contexto rotineiro de probabilidade de default nas organizações 

que se utilizam da modalidade de vendas a prazo em suas transações comerciais, 

compreende-se também, de forma mais delimitada, o caso da empresa ora estudada, a 

Paper Cia de Papel e Celulose (nome fictício), por se tratar de uma indústria do ramo 

de papel e celulose de grande porte na região, que apresenta também problemas 

relacionados aos seus recebimentos. 

Tendo em vista que esta empresa atua no mercado há mais de 50 anos, e neste 

período vem consolidando sua relação com seus clientes, há o intuito permanente em 

minimizar ocorrências de falta de pagamentos, no entanto, no mercado dinâmico em que 

as organizações estão inseridas atualmente, a empresa objeto deste estudo vem 

constantemente atualizando-se, e isso inclui também suas relações comerciais, assim, 

pelo fato de existir tais negociações e haver opções de vendas com recebimentos 

posteriores, é inegável o risco de que ocorra inadimplência. 

Neste contexto, partindo do pressuposto de que existe default nas empresas, 

levanta-se o seguinte questionamento: Como ocorre o processo para concessão de 

crédito?  
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA  
 

1.2.1 Objetivo Geral  
 

O objetivo geral desta dissertação consiste em descrever o processo de 

concessão de crédito como estratégia para redução de default. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

O estudo apresenta relevância por apoiar-se no fato de que os estudos 

desenvolvidos sobre do tema são, quase em sua totalidade, referentes a instituições 

financeiras (EIFERT, 2003; CHAIA, 2003; BRITO, 2005).  

O setor de papel e celulose apresenta grande destaque pelo volume de produção 

e abastecimentos de mercados com consumo representativo. De acordo com a 

Associação Brasileira de Papel e Celulose (2015), o Brasil é um grande produtor de 

papel, e mais ainda no que se refere ao seu crescimento que girou em torno de 2,7% ao 

ano, oferecendo sua contribuição ao desenvolvimento da economia brasileira. Em 2013, 

conforme últimos dados divulgados, houve uma produção de 10,3 milhões de toneladas 

do produto.  

Diante da relevância e da participação do ramo no contexto econômico, a 

escolha da empresa em questão se deu em virtude de representar uma organização com 

forte contribuição econômica na região, bem como por seu porte e localização 

geográfica. 

Ainda, este estudo justifica-se por explorar uma área dentro da organização, que 

representa um problema bastante comum para a maioria das empresas que se utilizam 

da modalidade de vendas a prazo, o default. O default, por sua vez, caracteriza-se como 

um problema constantemente presente no setor financeiro, portanto, as empresas 

precisam estar sempre buscando alternativas que possam reduzir os volumes de não 

recebimentos, para que isso não comprometa as atividades rotineiras da organização. 
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Espera-se, portanto, que este estudo contribua no contexto das pesquisas 

relacionadas a default, que demais organizações, principalmente as do mesmo setor, 

possam conhecer os determinantes na forma de concessão de créditos aos seus clientes, 

os quais serão apresentados nesta dissertação e, se possível, proporcionar uma possível 

utilização das ações adotadas na empresa em estudo, como ferramenta de auxílio em 

suas rotinas administrativas.  

No entanto, não se pretende cessar as investigações relacionadas ao tema nesta 

pesquisa, mas espera-se contribuir a partir da investigação de uma realidade estudada. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  
 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos, sendo que primeiro 

caracteriza-se pela introdução ao tema e o delineamento do problema de pesquisa e 

objetivos, bem como a justificativa do estudo. No capítulo dois são abordados conceitos 

básicos sobre estratégia, risco de crédito e risco de default. 

O capítulo três contempla a abordagem metodológica utilizada para o 

desenvolvimento deste estudo. No quarto capítulo são apresentados os resultados 

obtidos na realização da pesquisa no ambiente empresarial.  

Por fim, o capítulo cinco, retrata as considerações finais, onde são evidenciadas 

as contribuições do estudo, bem com as limitações encontradas. 

  



	

	

17	

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 ESTRATÉGIA 
 

A estratégia, de maneira geral, trata-se de uma temática multidisciplinar e, ao 

longo do tempo, vem percorrendo distintas áreas nas quais sua utilização é atribuída 

conforme particularidade de cada uma (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). O 

termo estratégia teve suas primeiras aparições há aproximadamente três mil anos, e este 

foi empregado pelo chinês Sun Tzuo. A partir do texto de Sun, o termo foi associado ao 

campo de guerra como instrumento militar (MINTZBERG; QUINN, 2003; 

CAMARGOS; DIAS, 2003). 

Seu significado inicial representa, portanto, as ações realizadas com exércitos 

em guerras, e é evidenciada pela expressão “um vencer o outro” (GRAVE; MENDES, 

2001). Com o passar do tempo, os aspectos que deram origem ao termo estratégia 

evoluíram, dessa forma, foi possível adaptar sua utilização, a partir de conceitos que 

pudessem ilustrar contextos organizacionais (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). 

O termo estratégia foi, no decorrer do tempo, abarcando outros campos de 

relacionamento, compreendendo, assim, uma gama de fases e significados, o que vem 

resultando em contribuições cada vez mais crescentes no ramo da administração 

(CAMARGOS e DIAS, 2003). No entanto, mesmo com esse aspecto crescente e 

abrangente, estratégia ainda é considerada jovem no campo da administração 

(KETCHEN, BOYD; BERGH, 2008). 

A evolução e disseminação de informações no contexto organizacional faz com 

que as empresas se sintam obrigadas a redefinir suas ações pautadas nas prioridades, 

isto para que, estando a organização inserida neste mercado, possa continuar atuando de 

maneira competitiva. Ademais, as exigências desse mercado acabam por intensificar o 

desenvolvimento de decisões e ações destacando as que possuem natureza estratégica 

(FONSECA; MACHADO-DA-SILVA, 2010). 

A estratégia aparece como sendo uma etapa contributiva do planejamento 

estratégico. E essa etapa consiste na escolha de direcionamentos para os quais a 

organização deve seguir. Tais direcionamentos serão pautados em análises ambientais, 
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tanto internas, quanto externas, a fim de contribuir no mapeamento do contexto no qual 

a empresa está inserida (MEIRELLES; GONÇALVES; ALMEIDA, 2000). 

 

2.1.1 Conceito de Estratégia 
 

No contexto atual existe uma grande variedade de conceitos que objetivam 

definir o tema estratégia. Nota-se grande discussão a respeito dos conceitos 

apresentados por diversos autores, isso faz com que esse assunto apresente inúmeras 

interpretações e abordagens. Nas palavras de Bulgacov et al. (2007, p. 8), “parece haver 

pelo menos um consenso entre estudiosos do campo da estratégia: o de que não há 

consenso na sua definição”.  

Existem diversos conceitos acerca de estratégia no contexto organizacional nos 

estudos desenvolvidos por alguns autores, como Chandler (1962), Steiner e Miner 

(1977), Ansoff (1991), Whittington (1996), Barney (1996), Porter (1999) e Andrews 

(2001). O fato é que, para cada autor, há uma definição. Assim, não existe, por 

conseguinte, um consenso estabelecido nas definições por eles apresentadas, isso é 

decorrente, não necessariamente, da contrariedade nos termos, mas sim, da 

multiplicidade de aspectos envolvidos e da evolução e delineação de todo o processo. 

(BULGACOV et al., 2007). 

Dessa forma, os vários significados que abrangem o tema estratégia acabam por 

representar a amplitude e complexidade que toda a evolução decorrida ocasionou 

(CAMARGOS; DIAS, 2003).  Ademais, essas diferentes conotações nas definições 

estão presentes tanto no contexto teórico das academias, quanto no dia a dia das 

organizações (CABRAL, 1998). 

Meirelles, Gonçalves e Almeida (2000) reafirmam a amplitude do conceito de 

estratégia descrevendo que sua utilização mais usual pode ser associada tanto a uma 

ação bastante precisa, quanto a um posicionamento organizacional. 

A seguir são elencados os conceitos dos principais autores que tratam do tema 

estratégia. Neles verificam-se a diversidade e o entendimento de cada autor. 

 

Quadro 01 – Conceitos sobre estratégia 

Autores Definição 
Ansoff, 1991 É um dos vários conjuntos de regras de decisão utilizados 

para orientar o comportamento de uma organização. 
Porter, 1999 É criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um 
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diferente conjunto de atividades... compatíveis entre si. 
Andrews, 2001 É o padrão de decisões de uma empresa que determina e 

revela seus objetivos, propósitos ou metas, produz as 
principais políticas e planos para a obtenção dessas metas e 
define a escala de negócios em que a empresa deve se 
envolver, o tipo de organização econômica e humana que 
pretende ser, a natureza da contribuição econômica e não-
econômica que pretende proporcionar a seus acionistas, 
funcionários e comunidades. 

Whittington, 1996 Uma prática social, de como os praticantes da estratégia 
agem e interagem. 

Von Neumann; Morgenstern, 1944 Um plano completo que especifica quais escolhas o autor 
fará em cada situação possível 

Chandler, 1962 [...] determinação dos objetivos básicos a longo prazo de 
uma empresa e a adoção dos cursos de ação e da alocação 
dos recursos necessários para realizar estes objetivos 

Von Clausewitz, 1976 Está relacionado com o desenho de um plano de guerra e a 
moldagem de campanhas individuais para, dentro destes, 
decidir o grau de envolvimento pessoal 

Steiner; Miner, 1977 Formulação das missões básicas de uma organização, 
propósitos e objetivos, políticas e ações estratégicas para 
alcançá-los e os métodos necessários para assegurar que as 
estratégias são implementadas de forma a alcançar os fins 
organizacionais. 

Glueck, 1980 Um plano unificado, compreensivo e integrado, formulado 
para garantir que os objetivos básicos da organização sejam 
alcançados. 

Quinn, 1980 Um padrão ou um plano que integra uma organização aos 
seus objetivos maiores, políticas e uma sequência de ações 
para a formação de um todo coeso. Uma estratégia bem 
formulada ajuda a movimentar e alocar os recursos 
organizacionais em um postura exclusiva e viável, baseada 
nas suas competências e deficiências internas, antecipando as 
mudanças no ambiente e as ações contingenciais dos 
oponentes 

Hatten; Hatten, 1988 A forma de alcançar objetivos organizacionais 
Mintzberg; Mchugh, 1985 Um padrão num fluxo de ações ou decisões 
Barney 1996 Estratégia é um padrão de alocação de recursos que permite 

às empresas manutenção e melhora no seu desempenho. 
Fonte: Bulgacov et al. (2007, p. 8) 

 

Diante da diversidade de conceitos apresentados, verifica-se a amplitude do tema 

e como ele é tratado sob diferentes pontos de vista. O conceito de estratégia utilizado 

pelos diversos autores evidenciados no Quadro 1 ressalta a amplitude e diversidade 

elencada entre eles e, em alguns aspectos destaca-se a complementaridade, enquanto 

que em outros aspectos são sobressalentes as divergências. 

A conceituação de estratégia vem sendo utilizada de forma indiscriminada 

quando tratada dentro da área de administração, uma vez que ela remonta desde 

definições mais genéricas ou reduzidas como um curso de ação, e até mesmo de 

relevante participação, como a própria existência da organização (CAMARGO; DIAS, 
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2003). No entanto, é possível notar com base nos conceitos, a convergência, de forma 

geral, para o processo de tomada de decisão (CABRAL, 1998). 

Nota-se ainda que o conceito de estratégia vem evoluindo e ampliando-se com o 

passar do tempo e, a partir do planejamento estratégico, as organizações buscam 

elementos que possibilitem garantir a sobrevivência, competitividade e crescimento a 

longo prazo na empresa. 

Uma estratégia realizada de forma adequada, pode auxiliar no que diz respeito à 

ordem e alocação de recursos em uma organização (MINTZBERG; QUINN, 1996). 

Mintzberg (1987) aponta que o reconhecimento dessa diversidade de definições 

pode ajudar as pessoas a manterem o foco neste difícil campo do entendimento do 

conceito de estratégia. Na visão do autor, é possível compreendê-la pautando-se em 

cinco definições, as quais foram chamadas de 5 Ps, sendo: Plano, Pretexto, Padrão 

Posição e Perspectiva. 

Complementando o pensamento de Mintzberg (1987), Balestrin (2004) comenta 

que o fato é que empregar níveis significativos de energia e tempo visando moldar 

estratégias para envolver o concorrente, pode acabar prejudicando o desempenho da 

organização, uma vez que esta pode desviar o foco e não atingir seus objetivos. 

Porter (2004) comenta que no caso da maioria das novas industriais, essas 

podem apresentar uma maior deficiência no que tange a segurança a aspectos 

relacionados ao potencial de mercado, configuração de produto, natureza dos possíveis 

compradores e mais ainda de que forma eles podem ser alcançados. Segundo o autor, 

essa falta de certeza em relação aos aspectos acima citados direciona as empresas a 

adotarem inúmeras estratégias diferenciadas que objetivam caminhos futuros também 

divergentes, onde a maneira de adequar e alinhar as estratégias adotadas por estas 

organizações é refletida quando há o rápido crescimento dessas empresas. 

Ademais, as mudanças ocorridas na organização sejam elas decorrentes do 

crescimento ou não, ocasionam a formulação de estratégia de forma mais específica, 

onde esta deve estar pautada em momentos específicos para gerar decisões específicas. 

Toda essa transição, ou transformação que ocorre no ambiente organizacional requer 

procedimentos mais analíticos onde haverá um processo mais trabalhoso, fazendo com 

que a escolha da estratégia não represente uma tarefa árdua. (WHITTINGTON, 2006)  

A estratégia também é observada pela forma com que a organização reage às 

proposições impostas pelo ambiente, ponderando assim, as pressões e influências que 

lhe são atribuídas (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; FERNANDES, 2000). 
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O tema estratégia está intimamente ligado ao que diz respeito a competição entre 

organizações. Essa concepção de competição representa relevante interesse da 

administração tendo em vista que o mau posicionamento pode resultar tanto em sucesso 

como em fracasso com base nas reações adotadas pela empresa (RUMELT; 

SCHENDEL; TEECE, 1994). 

 

2.1.2 Conteúdo e Processo em Estratégia 
 

As estratégias podem ser descritas por um meio onde os gestores buscam 

simplificação e ordenação de um sistema grande e complexo demais para o seu 

entendimento pleno. Diante deste cenário desordenado, as ações realizadas de maneira 

regular e ainda as quantificações advindas do planejamento estratégico acabam por 

representam segurança aos envolvidos neste processo. (WHITTINGTON, 2006) 

A administração estratégica é expressa do ponto de vista de Ansoff e McDonnell 

(1993) como sendo a necessidade de organização percebê-la como uma forma de 

posicionar e relacionar a empresa e seu contexto ambiental, permitindo assim que lhe 

seja assegurado o sucesso e que a organização esteja preparada para eventuais eventos 

contingenciais.  

A estratégia pode ser representada, como sugerem Meirelles, Gonçalves e 

Almeida (2000), por no mínimo dois elementos, a saber: conteúdo e processo. Os 

autores destacam que a estratégia está intimamente preocupada em adequar as rotinas 

organizacionais consoantes ao ambiente na qual ela está inserida, e isso quer dizer que 

essa integração não resume-se apenas às ideias inicialmente explanadas, às proposições 

apresentadas ou até mesmo diretrizes iniciais, mas que além da simples indicação de 

qual caminho seguir, devem ser observados todos os demais elementos que compõe o 

desenvolvimento das ideias geradas na primeira etapa que os processos de concepção e 

implantação estão diretamente ligados as suas diretrizes de partida, tornando-se 

mutuamente dependentes.  

 Muitas organizações apresentam departamentos específicos nos quais são 

tratados do planejamento estratégico e seu processo. São tratados nestes departamentos 

os planos com bases em dados históricos que fundamentam o desenvolvimento de 

novos planos. Todo o planejamento ocorrido nesta fase acaba por comprometer um 
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período longo em análises de mercado, o que resulta na definição de estratégias 

adequadas para o futuro. (FAULKNER; CAMPBELL, 2003) 

 Neste sentido, Miller (1987) diz considerar essencial a compreensão da maneira 

como existe a interação entre os componentes, estratégia, estrutura, liderança e 

ambiente, demonstrando assim o impacto na produção de resultados na organização. 

Complementando o que disse Miller, Damke e Gimenez (2014) dispõem que 

“Tradicionalmente, as investigações em estratégia organizacional têm focado nas 

organizações e o seu desempenho”. 

 Tornando visual a distinção entre os elementos que tratam da formulação de 

ideias e os responsáveis pelo seu desenvolvimento, apresenta-se a figura a seguir: 

 

Figura 01 – Estratégia 

 

 
Fonte: Meirelles, Gonçalves e Almeida (2000, p. 5) 

 

No tangente ao conteúdo, conforme abordado na figura acima, tem seu viés na 

observação de resultados obtidos pela organização em questões relacionadas a produtos 

ofertados, mercados de atuação e objetivos alcançados (BULGACOV et al., 2007).  

De forma a nortear os conceitos acerca de conteúdo e processo, Ansoff (1991, 

p.96) conceitua o conteúdo estratégico da seguinte maneira: “quais produtos e 

tecnologias a empresa irá desenvolver, onde e para quem os produtos serão vendidos e 

como a empresa obterá vantagem sobre os concorrentes”. 

Sobre conteúdo estratégico, observa-se que suas bases advêm da teoria 

econômica (NELSON; WINTER, 2002). Em seu conceito são apresentadas relações 

com estudo desenvolvidos sobre a teoria dos jogos, economia da informação, teoria dos 

custos de transação e visão baseada em recursos (COOL; SCHENDEL, 1988).  
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Referente aos estudos acerca de conteúdo estratégico, Bulgacov et al. (2007, p. 

57) dispõem nos seguintes temas: 

 
• Foco: mercados em que a empresa compete; 
• Modos de competição: estratégias corporativas, estratégias de 

negócios, estratégias funcionais; 
• Posição da empresa no ambiente; 
• Recursos estratégicos; 
• Desempenho e resultados estratégicos; 
• Composto ou mix de marketing. 

 

Neste sentido, o fundamento conteúdo estratégico parte da análise deste conjunto 

de elementos que possibilitarão a efetiva construção de uma estratégia que delineie a 

execução dos objetivos da organização. De forma sintética, conteúdo estratégico refere-

se à forma pela qual a empresa se posiciona em termos de produtos e mercados, maneira 

mais específica, definindo o objetivo da organização e os direcionamentos de 

competição em mercados específicos (CHAKRAVARTHY; DOZ, 1992). 

 Quanto ao processo, Bulgacov et al. (2007, p. 84) dispõem que “em seus 

aspectos fundamentais o conceito de processo diz respeito a mudança, movimento ou 

fluxo, considerando-se um determinado sistema e uma sequência temporal”.  

O processo em estratégia, segundo Bailey e Johnson (1996), não pode ser 

sempre caracterizado como intencional e planejado, pois existe o poder de diferentes 

influências que interferem no desenvolvimento deste processo (WHITTINGTON, 2002; 

MINTZBERG et al., 2000). Bailey et al. (2000) comentam que as influências podem ser 

caracterizadas a partir de processos sociais, políticos e culturais, bem como de pressões 

e restrições do ambiente externo. 

Sob a perspectiva de Whittington (2006), a visão dos processualistas remonta a 

ânsia por resultados inerente ao desempenho para o planejamento, acaba por 

proporcionar um viés duvidoso, tendo em vista que o processo do planejamento 

estratégico pode ser expresso pela mesma importância atribuída ao resultado. 

Os níveis de complexidade e importância do processo de planejamento 

estratégico em uma organização podem, portanto, estar atrelados ao grau de 

inconstância do ambiente no qual ela tem atuação e ainda a sua correlata complexidade 

interna (MEIRELLES; GONÇALVES; ALMEIDA, 2006). 

Neste sentido, Whittington (2006) complementa que a alta gerência acaba por 

empregar um tempo maior, além de mais energia, durante a implementação de 

estratégias do que no momento de escolhas propriamente dito. Portanto, a incorreta 
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implementação da estratégia escolhida pode resultar em fracasso para a organização, 

bem como a escolha equivocada também pode proporcionar um resultado diferente do 

esperado. Assim, manter o equilíbrio entre as ideias e as dinâmicas torna-se 

fundamental para o sucesso da organização (WHITTINGTON, 2006). 

Para que uma organização alcance seus objetivos, a adaptação às novas 

exigências do ambiente caracteriza-se como item essencial, dessa forma, as rotinas 

empresariais devem admitir que o conhecimento apresente evolução dentro do ambiente 

organizacional e que isso permita a reestruturação e reconfiguração de aspectos 

inerentes à atividade diária, refletindo numa melhor combinação de ações que propiciem 

o desenvolvimento e melhoria de resultado (ZACHARIAS, 2013) 

 

Figura 02: Conteúdo processo e resultados estratégicos 

 
Fonte: Bulgacov; Bulgacov (2009, p. 2) 

 

Como pode-se perceber na Figura 2, os resultados de uma organização advém do 

conjunto de ações baseadas no conteúdo e no processo estratégico, dessa forma, 

evidencia-se uma percepção mais clara da mútua significância apresentada por estes 

dois elementos que compõem a estratégia. 

Por fim, Bulgacov et al. (2007) comentam que a necessidade da busca constante 

pelo desenvolvimento e a necessidade de minimizar a desigualdade social e a escassez 

de recursos. Sob este prisma, os autores complementam que para existir a possibilidade 
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de as organizações usufruírem de resultados favoráveis, será necessário o 

desenvolvimento de estratégias que abarquem um amplo âmbito que considerem 

influências em suas atividades. 

 

2.2 CAPACIDADES DINÂMICAS 
 

As Capacidades Dinâmicas representam recente campo de estudos na área de 

Administração. Augier e Teece (2008) ressaltam que a estrutura conceitual de 

capacidades dinâmicas tem como base de sustentação o conjunto de conceitos que 

refletem a visão baseada em recursos (BARNEY, 1986; PENROSE, 1959; PENROSE, 

2006; PETERAF, 1993; RUMELT, 1984; WERNERFELT, 1984). Tais conceitos 

relativos à visão baseada em recursos depositam ênfase sobre recursos específicos da 

firma, considerando condições desiguais e competitivas (TEECE; PISANO; SHUEN, 

1997). Além disso, essa estrutura pauta-se também em conceitos da visão 

neoschumpeteriana (NELSON; WINTER, 1982; WINTER, 1964). 

A procedência desse conjunto de conceitos remete por um lado a forma com que 

recursos estratégicos e competência podem ser essenciais na geração de um diferencial 

competitivo (AMIT; SCHOEMAKER, 1993; BARNEY; HESTERLY, 2011; GRANT, 

1991; WERNERFELT, 1984). Por outro lado, são apresentados a evolução e renovação 

dos recursos e competências por meio das rotinas, nas quais os processos que os 

moldam são advindos de fatores ambiental e reconfigurações organizacionais (COLLIS, 

1994; WINTER, 2003). 

Moreira (2015, p. 2) comenta que “a heterogeneidade na articulação dos recursos 

estratégicos leva as empresas a alcançarem resultados competitivos diferentes”.  

Após abordados os principais conceitos relacionados ao campo da estratégia, na 

sequência, apresenta-se a contextualização acerca dos conceitos de capacidades 

dinâmicas, a fim de contribuir no entendimento e proporcionar embasamento para as 

questões práticas apresentadas no capítulo 4. 

 

2.2.1 Conceito de Capacidades Dinâmicas 
 

A apreciação da configuração organizacional com base nas capacidades 

dinâmicas tem sido observada desde a década de 1990 quando houve a contribuição do 
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trabalho seminal de Teece, Pisano e Shuen (1997) acerca do tema. Desde então o tema 

vem ganhando notoriedade e tornando-se uma área de interesse nas pesquisas no campo 

da Administração Estratégica. Revela-se, portanto, como literatura emergente sendo, 

neste incremento de pesquisas sobre o assunto, possível identificar semelhanças e 

contradições, além de lacunas nos estudos realizados (ZAHRA; SAPIENZA; 

DAVIDSON, 2006; MCKELVIE; DAVIDSON, 2009; STEFANO; PETERAF; 

VERONA, 2010; PITELIS; TEECE, 2010; BARRETO, 2010) 

 Para alguns autores a análise de capacidades dinâmicas concentra-se nos 

aspectos internos da firma, ou seja, estes entendem que o reconhecimento de 

capacidades dinâmicas numa empresa está relacionado aos processos estratégicos e 

organizacionais (EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

Além disso, é possível descrever a capacidade dinâmica como a habilidade da 

firma em desenvolver novas estratégias mais rápido que os concorrentes reconhecendo 

variados recursos capazes de agregar valor (COLLIS, 1994; TEECE, 2007).  

No quadro a seguir, é possível visualizar a gama de definições dos autores a 

partir das pesquisas acerca das capacidades dinâmicas das organizações. 

 

Quadro 02 – Definições sobre Capacidades dinâmicas 
Autores Definição 

Teece et al. (1997) Habilidade da forma em integrar, construir e reconfigurar 
competências internamente e externamente, para endereçar ambientes 
em rápida mudança 

Collis (1994) Capacidade em inovar mais rapidamente ou de forma melhor do que a 
concorrência. 

Eisenhardt e Martin (2000) Processos da firma que usam recursos para corresponder ou criar 
mudanças de mercado. 

Zollo e Winter (2002) Padrão Aprendido e estável de atividade coletiva, baseado em 
mecanismos de aprendizagem, por meio dos quais a organização 
sistematicamente gera e modifica suas rotinas operacionais em busca 
de melhoria na efetividade. 

Winter (2003) Capacidades para operar, estender, modificar ou criar capacidades 
comuns. 

Andreeva e Chaika (2006) Capacidades dinâmicas são aquelas que habilitam a organização a 
renovar suas competências-chave conforme ocorrem mudanças no 
ambiente operacional. 

Helfat et al. (2007) Capacidade de uma organização criar, estender ou modificar sua base 
de recursos propositadamente. 

Wang e Ahmed (2007) Comportamento constantemente orientado a integrar, reconfigurar, 
renovar e recriar seus recursos e capacidades e melhorar e reconstruir 
as capacidades-chave em resposta às mutações do ambiente, para 
atingir e sustentar a vantagem competitiva. 

Bygdas (2006) Processo de ativar estruturas distribuídas de conhecimento e redes 
fragmentadas de procedimentos e entendimentos soltos que 
desenvolvem práticas mais eficientes que não são facilmente 
imitáveis. 
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Dosi et al. (2008)  Heurísticas gerenciais e as ferramentas de diagnósticos constituem o 
cerne das capacidades dinâmicas. 

Mckelvie e Davidson (2009) Capacidades dinâmicas como um feixe de outras capacidades 
(capacidades de geração de ideias, de introdução de rupturas no 
mercado e capacidades de desenvolvimento de novos produtos, 
serviços inovadores e novos processos). 

Teece (2007,2009) Capacidade de sentir o contexto do ambiente; aproveitar 
oportunidades, gerenciar ameaças e transformações. 

Fonte: Meireles e Camargo (2014, p. 45) 
 

Na definição inicial proposta por Teece et al. (1997, p. 516), um dos estudos 

seminais do tema, destaca-se que a capacidade dinâmica é definida como a “habilidade 

da firma em integrar, construir e reconfigurar competências externas e internas em 

ambientes de mudança rápida”. Dessa forma, Teece et al. (1997), comentam que as 

competências podem ser expressas como o conjunto de rotinas e processos 

organizacionais, onde a performance desenvolvida pela organização é proporcionada 

pela posse de ativos, isto considerando as constantes mudanças advindas do mercado 

em que a empresa está inserida. 

É possível notar, baseando-se nas definições dos principais autores da área, que 

a ênfase é dada ao papel das rotinas organizacionais, bem como aos processos, sejam 

eles estratégicos ou organizacionais, nos quais a ideia é refletida pela reestruturação dos 

recursos a fim de atingir eficiência organizacional (MOREIRA, 2015). 

Complementando, o autor comenta que, frente a divergência de alguns teóricos quanto a 

pressupostos básicos que levam a obtenção da vantagem competitiva, evidencia-se a 

necessidade de atenção dos autores quando da elaboração de seus estudos. 

O destaque dado ao processo de adaptação em uma organização está presente no 

discurso dos autores que tratam as capacidades dinâmicas como rotinas e processos. No 

entanto, evidencia-se que, para alguns autores como Eisenhardt e Martin (2000), as 

capacidades dinâmicas são constituídas de processos e, por conseguinte, são passíveis 

de decodificação e replicação. Desta forma, a possibilidade de imitação torna-se aspecto 

presente e as capacidades dinâmicas tornam-se homogêneas (MEIRELES; CAMARGO, 

2014). 

Complementando, Wang e Ahmed (2007) dispõem sobre a validade em relação 

à compreensão de que as capacidades dinâmicas são processos socialmente imersos e 

que, por isso, a combinação dos recursos presentes em tais processos pode assegurar 

condição ímpar, no que diz respeito à criação de valor na organização e consequente 

alcance de vantagens competitivas que coloquem a organização numa posição 

favorável. (MOREIRA, 2015) 



	

	

28	

A abordagem de capacidade dinâmica pode ser observada como forma de criar e 

sustentar vantagens competitivas organizacionais, a partir da integração dos recursos e 

competências que a firma apresenta (LIN; WU, 2014; MAKADOK, 2001; WU, 2010). 

 

2.2.2 Capacidades Dinâmicas e Processos 
 

A abordagem relacionada às capacidades dinâmicas assim como a abordagem da 

visão baseada em recursos tiveram relevante notoriedade no que tange a evolução da 

área de gestão estratégica, isso ocorreu devido a maneira com que essas duas 

abordagens objetivam explicar como ocorre a criação de novos processos nas 

organizações, os quais podem ser pautados na diversidade de recursos, na forma como 

se adquire o conhecimento ou ainda desmistificando a existência de possíveis 

capacidades (WINTER, 2003). 

Ao analisar-se a relação estabelecida entre o campo das capacidades dinâmicas, 

o conhecimento envolvido, e as rotinas organizacionais, Zollo e Winter (2002) 

descrevem que este conjunto de informações quando interligados passa a ser observado 

a partir de um ponto de vista processual. 

Os estudos das capacidades dinâmicas consideram a gestão estratégica como 

sendo um método de aprendizado coletivo, o qual tem como foco o desenvolvimento de 

capacidades diferenciadas que resultem em dificuldade em ser copiada. Ademais, essa 

abordagem busca informações valiosas no âmbito organizacional que podem contribuir 

no sentido de superiorizar suas performances (VOLBERDA, (2004). 

Neste sentido, na constante busca por informações e/ou recursos que possam 

alavancar as capacidades e rotinas da organização, é possível observar na Figura 3 o 

trajeto percorrido em busca em vantagem competitiva. 

Figura 03: Busca de vantagem competitiva 
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Fonte: Costa (2013, p. 3) 

 

Nota-se, portanto, na Figura 3, que a identificação de recursos, pode contribuir 

no desenvolvimento de capacidades que influenciarão nas rotinas e processos da 

organização, possibilitando à empresa um posicionamento estratégico que possa ser 

definido como capacidades dinâmicas, ou seja, como respostas que atendam as 

necessidades do ambiente em que ela está inserida. 

Segundo Eisenhardt e Martin (2000, p. 1107), as “capacidades dinâmicas são as 

rotinas organizacionais e estratégicas por meio das quais firmas alcançam novas 

configurações de recursos, enquanto mercados emergem, colidem, dividem-se, evoluem 

e morrem”. Complementando este pensamento, Eisenhardt e Martin (2000) dispõem 

que as capacidades dinâmicas se fundamentam em processos organizacionais ou 

estratégias apresentadas de maneira específica, ou seja, quando ocorre o 

desenvolvimento de um produto por exemplo, quando se pretende inserir em novos 

mercados, quando de fato há uma decisão estratégica (EISENHARDT; MARTIN, 

2000). 

A existência da capacidade dinâmica, faz com que as organizações apresentem 

um desempenho superior quando analisada no longo prazo, isso tornará a organização 

mais competitiva frente ao mercado (WINTER, 2003). 

Sob a ótica de processos e rotinas, as contínuas alterações impostas pelo 

ambiente acabam por exigir uma postura em busca de vantagens pelas organizações 

para que estas possam manter-se ativas e competitivas. A resposta a estas exigências 
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virá em forma de aprimoramento ou melhorias nos processos. É possível observar essa 

afirmação expressa nos comentários de alguns autores que apresentam que a vantagem 

competitiva é, na verdade, decorrente de novas configurações de processos e rotinas 

operacionais (EISENHARDT; MARTIN, 2000; WINTER, 2003; ZAHRA; SAPIENZA; 

DAVIDSON, 2006). 

Os processos são descritos como sendo uma sequência de atividades que 

representam competências individuais. Tem-se que, para uma organização sobreviver 

no mercado, ela precisa adequar suas rotinas e processos a fim de que seja contemplada 

a necessidade definida pelo ambiente (HELFAT, 1997). 

Os processos podem ser divididos em três etapas, sendo a primeira chamada de 

coordenação e integração, etapa qual são inclusas as regulações dos processos e que é 

realizado o controle das diversas atividades no âmbito interno da organização, ou seja, 

detecção de oportunidades. A segunda etapa refere-se ao momento de aprendizagem, 

caracterizado pela concretização das repetições, além de novos ensaios que possibilitam 

a otimização das ações executadas e ainda a descoberta de novas oportunidades. Nesse 

sentido, podemos compreender que esta etapa corresponde, a organizar a empresa para a 

implementação de decisões estratégicas. Por fim, como terceira etapa e completando o 

ciclo que contempla o processo, os autores apontam a reconfiguração, que determina a 

capacidade da organização em responder prontamente às necessidades de um mercado 

dinâmico (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; NONAKA; TOYAMA, 2007; TEECE, 

2007; COSTA, 2013). 

 Assim, Eisenhardt e Martin (2000) discorrem que, de maneira geral, as 

capacidades dinâmicas são o conjunto de processos estratégicos e organizacionais que 

apresentam especificidades, que criam valor para as organizações que utilizam estes 

processos como ferramenta de ação em mercados dinâmicos. 

 A seguir, tem-se um breve contexto sobre aspectos relacionados às políticas de 

crédito, contemplando o cenário da concessão de crédito, bem como o risco que a 

liberação deste crédito ocasiona nas organizações. 

 

2.3 POLÍTICAS DE CRÉDITO 
 

As organizações devem possuir normativas que norteiem todo seu 

funcionamento. Essas normas iniciam-se desde a criação da empresa e as acompanham 
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por todo seu desenvolvimento, nas mais diversas áreas, seja na parte estratégica ou 

operacional. Dessa forma, no contexto financeiro, também são criados critérios que 

guiam suas rotinas buscando a eficácia do processo. 

As políticas de crédito, por sua vez, abarcam alguns preceitos que visam 

direcionar a execução da concessão de crédito. Assim, o ponto crucial é a previsão do 

perfil do cliente, no qual objetiva-se identificar o potencial causador de insolvência. 

Esta etapa constitui-se como papel fundamental no que tange a cautela referente ao 

impacto que a relação com um cliente pode ocasionar nos ciclos operacionais e de caixa 

da organização (MATIAS, 2007). 

Entende-se como políticas de crédito o conjunto de normas que a empresa adota 

para deferir ou não aporte de recursos a seus clientes. É necessário, no entanto, que essa 

definição seja realizada de forma peculiar a garantir as especificidades de cada 

organização, identificando necessidades e coordenando as atividades para que haja 

possibilidade de sustentação de uma carteira de clientes que apresente confiabilidade 

(BRITO; ASSAF NETO; CORRAR, 2009). 

A política de crédito tem como objetivo básico a orientação das decisões de 

crédito, tendo em vista os objetivos desejados e estabelecidos, estando diretamente 

relacionada à função financeira do negócio (SILVA; RIBEIRO; SHENG, 2011). 

Uma política de crédito define a forma pela qual a empresa irá realizar o 

direcionamento de suas operações, ela pode apresentar-se de duas maneiras: 

conservadora ou agressiva. No caso de a empresa adotar uma postura conservadora, as 

ações serão realizadas no sentido de minimizar riscos, os critérios serão mais rígidos e o 

volume de vendas e liberação de crédito será reduzido. Por sua vez, na postura 

agressiva, a empresa adotará critérios mais flexíveis para liberação de crédito e, por 

conseguinte, estará com maior exposição ao risco do negócio. No entanto, se houver 

liquidação por parte do credor, os benefícios podem ser superiores quando adotada esta 

postura (SILVA, 2002). 

 

2.3.1 Análise e Concessão de Crédito 
 

A concessão de crédito, por sua vez, caracteriza-se como uma fase importante no 

setor financeiro, tendo em vista o impacto posterior que a concessão indevida pode 

ocasionar. 
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Para a realização da concessão de crédito, é necessária previamente a análise de 

crédito, esta, por sua vez, trata-se de um processo no qual há a junção de todas as 

informações disponíveis do interessado em obter algum tipo de recurso para pagamento 

em data futura, essa análise traçará o perfil do interessado e definirá sobre a decisão de 

concessão ou não do respectivo crédito (MEDEIROS, 2007; CUSTODIO et al. 2009). 

Existem distintas formas de se avaliar o perfil do tomador de crédito. Elas 

podem ser qualitativas e quantitativas. No quesito qualitativo, a análise se apresenta de 

forma mais subjetiva, neste caso ocorre um maior envolvimento do analista, assim, 

questões pessoais podem até interferir no processo. No quesito quantitativo, a 

impessoalidade se sobressai, pois são utilizados modelos estatísticos ou econométricos 

que evidenciam as características dos clientes, apresentando bastante rigidez no 

processo de avaliação. É válido que os dois critérios sejam utilizados (MEDEIROS, 

2007; SOARES NETO, 2011). 

Neste sentido, mesmo havendo todo este processo para designar um potencial 

tomador de crédito, cabe a organização, a decisão final de liberar ou não o crédito. Em 

alguns casos utilizam-se uma técnica denominada os “Cês do crédito”. No quadro a 

seguir são apresentados conceitos relativos a cada autor. 

 

Quadro 03 – Concessão de crédito – conceito dos “Cês” do crédito 
Diretrizes CARÁTER CAPACIDAD

E 
CAPITAL COLATERAL CONDIÇÕES 

Gitman Histórico do 
cliente quanto 
a cumprir suas 
obrigações 
contratuais, 
morais e 
financeiras. 

Potencial do 
cliente para 
quitar o crédito 
solicitado. 

É a solidez 
financeira do 
solicitante 
do 
crédito. 

São os ativos 
disponíveis para 
garantir o 
crédito 
solicitado. 

São as 
condições 
econômicas e 
empresariais 
vigentes. 

Droms; 
Procianoy 

Refere-se à 
integridade 
moral do 
solicitante do 
crédito. 

Trata-se da 
capacidade 
financeira do 
indivíduo ou 
empresa. 

São as 
condições 
financeiras 
do 
cliente. 

É a garantia 
oferecida pelo 
demandante ao 
crédito. 

Tratam-se das 
condições 
operacionais e 
financeiras do 
cliente. 

Lemes 
Junior 

É o 
comportamento 
anterior 
do cliente no 
cumprimento 
de obrigações 
assumidas. 

Observa-se 
através dos 
ganhos e 
desempenhos 
operacional e 
financeiro do 
cliente. 

Seria o 
patrimônio 
líquido da 
empresa ou 
cliente 

Pode ser bens 
ou 
recursos 
disponíveis para 
cobrir o crédito 
solicitado. 

É o grau de 
exposição da 
empresa as 
condições da 
economia 
(macro 
ambiente). 

Hoji É o fator mais 
importante, 
embora 
subjetivo, pois 
se refere a 

Refere-se à 
capacidade do 
cliente em 
saldar 
seus 

Trata-se do 
efetivo 
depois 
de deduzidos 
os 

Pode ser por 
meio 
de hipoteca, 
fiança pessoal 
ou 

Reportam-se ao 
cenário 
econômico 
externo e a 
situação da 



	

	

33	

valores morais 
e éticos do 
cliente. 

compromissos 
financeiros. 

compromiss
os 
das receitas. 

de terceiros. empresa. 

Braga Trata-se de 
elemento 
básico para 
decidir sobre a 
concessão do 
crédito. 

Tem relação 
com 
o potencial de 
produção e 
vendas da 
empresa. 

É o 
patrimônio 
das pessoas 
e 
empresas. 

Não apurado Busca analisar 
as 
condições da 
empresa diante 
do ambiente de 
negócios. 

Fonte: Soares Neto (2011, p.41) 

 

Consoante ao Quadro 3 apresentado, o qual expôs a conceituação de diversos 

autores, pode-se identificar as possibilidades de análises que estão à disposição das 

organizações. Neste contexto, as possibilidades de análise abrangem as condições 

morais do credor que reportam os históricos de transações que já foram realizadas, 

abrangem as condições financeiras e de garantias por ele apresentadas, bem como sua 

postura frente ao ambiente econômico. 
 

2.3.2 Risco de Crédito 
 

Toda e qualquer organização que opte por regime de vendas que envolvam 

opções de pagamento que não sejam a vista, estará sujeita ao risco de crédito, tendo em 

vista que as transações que ocorrerão em data futura não podem ser asseguradas de 

maneira efetiva, mas por meio de estimativas. 

 O risco de crédito pode ser entendido como a possibilidade de o devedor não 

cumprir com suas obrigações relacionadas ao crédito que lhe foi concedido, seja este em 

espécie, mercadorias ou serviço (ALZUGUIR, 2014). 

 Espera-se que, por parte das organizações, a concessão de crédito seja realizada 

de forma a inibir o risco por ela gerado, e que seja indeferida a clientes que possam ser 

potenciais inadimplentes. Justifica-se, portanto, a necessidade de definir uma adequada 

análise prévia para a concessão de crédito atrelada diretamente à verificação do perfil 

dos clientes. 

 Evidencia-se, ainda, que mesmo que todos os cuidados com vistas à avaliação do 

perfil do cliente sejam efetuados, e mesmo que este processo indique cliente favorável à 

concessão do crédito, o conhecimento do resultado do pagamento ou não do crédito, 

mercadoria ou serviço concedido, só poderá ser verificado no seu respectivo vencimento 

(SECURATO, 2002). 
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2.3.3 Default 
 

Diante do cenário onde estão presentes os relacionamentos interorganizacionais, 

as transações existentes entre estes entes podem acabar apresentando certo grau de 

complexidade. No que tange às transações financeiras numa organização, as incertezas e 

dificuldades se fazem presente regularmente, pois as organizações tornam-se 

dependentes entre si. 

Um fator essencial nesta relação pode ser expresso pela confiança necessária 

durante as transações, admitindo-se, dessa forma, que o cliente receba a mercadoria ou 

serviço de acordo com o que foi solicitado e espera-se por ele, e ainda, por outro lado, o 

credor deve confiar que seu cliente efetuará o pagamento de forma integral e dentro do 

prazo acordado (BLAT, 2000; SANTOS,2000).  

Consoante aos conceitos apresentados nos itens anteriores, entende-se, portanto, 

que não existe concessão de credito sem risco, este risco por sua vez pode ocasionar um 

possível default. Cabe ressaltar que nesta dissertação, considera-se o termo default 

como sinônimo de inadimplência. Assim, o risco de crédito, pode representar a 

probabilidade de que uma contraparte, resulte em possíveis perdas (ALZUGUIR, 2014; 

WESTGAARD e WIJST, 2001; FITCH, 2000). 

De acordo com a Lei 10406/02, do Código Civil em seu artigo 390, “o devedor é 

ávido por inadimplente, desde o dia em que executou o ato de que se devia abster”. Ou 

seja, a caracterização de uma parte em inadimplente, se dá pelo atraso ou ausência no 

ato de cumprir determinada obrigação (EIFERT, 2003). 

Dentre os motivos que levam o devedor a não sanar suas dívidas, podem ser 

expressos fatores ligados ao caráter do indivíduo, que possa já estar contraindo o 

crédito, ou adquirindo mercadorias de má fé, com o intuito de não efetuar a liquidação 

da mesma; pode ser relacionado a sua falta de capacidade em controlar suas entradas e 

saídas e, desta forma, não ter informações de que a dívida já alcançou a data 

determinada para pagamento; pode ainda estar ligada ao fato de no momento não haver 

caixa suficiente para quitação da dívida; e ainda outros fatores externos que podem 

comprometer a possibilidade de o devedor honrar suas dívidas (MEDEIROS, 2007). 

Outro aspecto relevante a ser observado pelo credor se caracteriza pela 

insolvência de algumas empresas. Neste caso, estas entidades tornam-se um problema 

significativo para a parte concedente de crédito, pois a possibilidade de honrar os 
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compromissos é remota. As dificuldades financeiras apresentam-se de forma comum em 

algumas organizações (EIFERT, 2003). 

Percebendo por outro viés, em determinadas organizações e/ou situações, 

verifica-se a possibilidade da geração de maiores margens de lucro ao credor, uma vez 

que os clientes considerados inadimplentes, quando da possível liquidação em atraso de 

suas dívidas, irão oportunamente realizar o pagamento acrescido de juros, multas e 

taxas. Ademais, não se deve descartar a análise do perfil do cliente, com o intuito de 

compreender a possibilidade de liquidação das dívidas (SOARES NETO, 2011). 

 A busca do setor financeiro em identificar a probabilidade de inadimplência 

representa importante papel na gestão do risco de crédito, pois, quando da avaliação de 

índices aliados ao perfil do cliente, é possível determinar ações que minimizem este 

risco (AKIAMA, 2008). 

 As empresas que vendem a prazo nem sempre têm objetivo de maximizar as 

vendas, bem como nem sempre querem a qualquer custo extinguir as perdas com 

devedores incobráveis, pois poderiam não realizar tais vendas. O que cabe neste ciclo é 

a consciência da empresa que suas ações ocasionarão reflexos e, no caso da venda a 

prazo, existirá certo risco. Dessa forma, as organizações podem ou devem valer-se de 

estratégias que minimizem ao máximo as consequências negativas que estas transações 

venham a proporcionar (SILVA, 2000). 

 Para melhor compreensão acerca do desenvolvimento deste estudo, destacam-se 

a seguir os aspectos metodológicos utilizados para realização desta dissertação. 
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3 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo serão abordados os métodos e técnicas utilizadas no 

desenvolvimento deste estudo, buscou-se garantir que a pesquisa reflita confiabilidade. 

Para tanto, o capítulo foi desenvolvido apresentando inicialmente os dados qualitativos 

desta pesquisa, e posteriormente os dados quantitativos. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  
 

Quanto aos objetivos, este estudo refere-se a uma pesquisa descritiva. A 

pesquisa descritiva, por sua vez, caracteriza-se pelos estudos que buscam identificar as 

próprias descobertas do autor. Nela, o autor identificará as relações existentes entre 

causa e fenômeno da situação pesquisada, e isso pode envolver pessoas e lugares por 

meio do contato direto com o pesquisador, ou seja, neste tipo de estudo, situações são 

reveladas por meio das descrições de dados coletados pelo pesquisador (GODOY, 

1995). 

Assim, a pesquisa descritiva pode proporcionar um viés de pesquisa que abarca 

uma dimensão mais ampla e completa do objeto estudado visando solucionar o 

problema proposto. De maneira usual, são definidos como estudos descritivos aqueles 

que pretendem retratar realidades sociais, além de perfis de indivíduos ou grupos. Nesse 

tipo de pesquisa há, portanto, a interpretação do autor referente à situação observada e 

não qualquer tipo de manipulação referente aos dados encontrados.  

 Quanto aos meios, esta pesquisa trata-se de um estudo de caso, o qual é uma 

estratégia de pesquisa adotada quando deseja-se examinar fenômenos contemporâneos, 

no entanto, não é possível manipular determinados comportamentos. Ademais, utilizam-

se estudos de caso quando as questões de pesquisa contemplam “como” e “porque”. 

Neste sentido, o estudo de caso representa a inserção do pesquisador em algum contexto 

da vida real e ainda possibilita evidenciar a contribuição de conhecimento relacionado a 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo nos quais serão 

analisados os seus acontecimentos (YIN, 2005). 

Espera-se, deste modo, que a análise de uma realidade específica contribua nos 

estudos acerca do tema default. 
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Além disso, pautou-se na abordagem multi-método, uma vez que utilizará o 

método qualitativo para a investigação de como ocorre o processo, e utilizará o método 

quantitativo para expor os impactos gerados a partir do modelo de concessão de crédito 

adotado pela empresa em estudo. 

 

A seguir é apresentado o Quadro 04, o qual traz a classificação deste estudo: 

 

Quadro 04 – Classificação da Pesquisa 

TIPOLOGIA DA PESQUISA 

Quanto aos objetivos (fins) Descritiva 
Quanto aos procedimentos (meios) Estudo de caso 
Quanto a abordagem Qualitativa  

Quantitativa 
Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 Como mostra o Quadro 04, de forma resumida, a caracterização desta pesquisa é 

descritiva quanto aos objetivos, estudo de caso quanto aos meios e multi-métodos 

quanto a abordagem. 

 

3.2 ABORDAGEM QUALITATIVA 
 

Godoy (1995, p. 62) comenta que “os estudos denominados qualitativos têm 

como preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu 

ambiente natural”. A autora complementa que nesta abordagem há uma ênfase no que 

diz respeito ao contato duradouro, direto e intensivo no qual o pesquisador envolve, 

com o objeto de estudo. Neste caso, o pesquisador por si só deve ser capaz de adquirir 

informações da maneira mais confiável, além de analisá-las adequadamente e ainda tirar 

conclusões a partir da realidade investigada (GODOY, 1995). 

A abordagem qualitativa será utilizada nesta pesquisa a fim de se obter 

informações de modo confiável no ambiente objeto deste estudo. Neste caso, esta 

abordagem será utilizada, no momento da obtenção dados no que se refere a concessão 

de crédito. Para tanto, a coleta se dará por meio da realização de entrevista, objetivando 

extrair dados que permitam identificar o processo como um todo, desde as necessidades 

encontradas pela organização, até a efetiva aplicação e utilização do modelo de 

concessão de crédito adotado pela organização. 
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No que diz respeito à coleta de dados, neste estudo serão utilizados dados 

primários e dados secundários. Assim, os dados primários serão expressos pela coleta 

de informações, por meio de entrevista semiestruturada em profundidade. Minayo et al. 

(2007) discorrem que a entrevista é uma estratégia utilizada em pesquisas e se trata de 

uma conversa com dois com mais integrantes, sendo realizada por iniciativa do 

entrevistador e visa obter informações que possibilitem atingir um objetivo de pesquisa. 

A realização da entrevista será gravada com anuência do participante e, 

posteriormente, haverá a transcrição onde será mantida a fala literal do entrevistado. 

Esta etapa da pesquisa, que consiste na parte qualitativa, visa obter informações 

detalhadas de como o processo de concessão de crédito é realizado nesta organização, 

bem como obter informações históricas quanto ao recorte temporal que este modelo é 

utilizado e ainda identificar a eficácia do processo sob a ótica do responsável. 

Para o alcance do objetivo proposto, este estudo utilizará ainda características 

pautadas na técnica da história oral, pois esta representa mais do que uma entrevista, e 

por conseguinte poder expressar um processo de transformação de realidades (MEIHY, 

2006). A história oral, segundo Gomes e Santana (2010, p. 2), “é uma alternativa à 

história oficial, pois é capaz de captar experiências pessoais mantendo um compromisso 

com o contexto social”. Dessa forma, pretende-se aplicar a história oral onde os 

documentos convencionais não atuam, no intuito de revelar informações não 

formalizadas, que possam se caracterizar elementos relevantes para o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

Com relação aos dados secundários, serão utilizados relatórios administrativos, 

controles adicionais dispostos em planilhas eletrônicas do gestor financeiro que também 

contribuirão para o delineamento dos resultados que se busca. 

 

 

3.3 ABORDAGEM QUANTITATIVA 
 

Na abordagem quantitativa, Creswell, (2010) diz que “um projeto de 

levantamento dá uma descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou 

opiniões de uma população ao estudar uma amostra dela”. Neste sentido, foram 

evidenciados dados que possibilitem identificar o comportamento dos níveis de default, 
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demonstrando a eficácia ou não do processo de concessão de crédito adotado 

atualmente. 

A abordagem quantitativa, será utilizada, portanto, de forma a caracterizar os 

cenários de default, a partir da identificação da utilização de um modelo de concessão 

de crédito na abordagem qualitativa. A abordagem quantitativa contribuirá no sentido de 

oferecer informações que possibilitem identificar, no contexto da organização, possíveis 

oscilações ou permanência nos níveis de default registrados pela organização em 

períodos definidos após a realização da entrevista. 

Para que fosse possível demonstrar essas informações a partir da abordagem 

quantitativa, foram utilizadas planilhas eletrônicas do Microsoft Excel 2011, onde os 

dados levantados durante a pesquisa de campo foram armazenados e posteriormente 

realizada a organização dos mesmos em quadros, e gráficos. 

O método estatístico utilizado nesta pesquisa foi o descritiva, pelo fato de ser o 

que possibilita descrever e sumarizar um conjunto de dados. Portanto, para a função que 

se propõe, de expressar informações de um recorte de tempo, neste caso compreendido 

entre 2010 e 2014, de forma a possibilitar a visualização individual de cada período, 

bem como comparações, este foi o método mais adequado. 

 

3.4 UNIDADE DE ANÁLISE 
 

Esta pesquisa será realizada em uma indústria do setor de papel e celulose, a 

unidade estudada faz parte de um grupo que iniciou suas atividades em 1962, atendendo 

o mercado madeireiro do país. Na década seguinte, com a evolução do negócio, a 

empresa acabou por migrar para a produção de papel, nos anos seguintes entrou em 

funcionamento a primeira máquina para produção de papel, e uma hidrelétrica que é 

capaz de suprir as necessidades da organização em termos de consumo de energia. 

Atualmente a empresa atende também o cenário internacional e atua nos ramos 

de papel, reflorestamento e energia. A unidade objeto deste estudo atua há mais de 

quarenta anos no segmento de papel.  

Considerando o enfoque realizado por esta pesquisa, que se dá em relação ao 

processo de concessão de crédito aos seus clientes, percebe-se a relevância pelo fato da 

empresa contar atualmente com aproximadamente 2.300 clientes cadastrados em seu 

sistema. Dessa forma, nota-se a necessidade em uma organização com uma carteira com 
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esta representatividade apresentar uma estrutura que suporte as transações efetuadas 

entre as partes. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo serão apresentados os dados obtidos durante a realização desta 

pesquisa. Cabe ressaltar que este estudo possui caráter longitudinal, ou seja, foi 

estudado um recorte de tempo compreendido entre 2010 e 2014. O período de análise 

escolhido foi resultado da indicação da própria empresa. 

A empresa objeto deste estudo, denominada pelo nome fictício de “Paper Cia de 

Papel e Celulose”, é pertencente a um grupo de empresas, e está localizada em 

Guarapuava, no Centro-sul do Paraná. Atualmente, o grupo tem destaque por sua 

participação empresarial e atua nas áreas de papel, reflorestamento e energia. 

O início das atividades deste grupo deu-se em 1962, sendo que neste período 

atendia ao mercado madeireiro brasileiro. Na década seguinte, como parte do processo 

de evolução natural das organizações, a fim de manter-se competitiva e sempre atenta às 

demandas, entrou em operação a primeira máquina destinada à produção de papel. Vale 

ressaltar que outro investimento realizado pela empresa foi a operacionalização de uma 

hidrelétrica, a qual supria a energia necessária no processo de produção.  

Já na década de 1980, houve a ampliação da unidade responsável pela produção 

de papel, e nesta época, entrava em operação a segunda máquina. 

A partir da década de 1990, as atividades realizadas pelo grupo foram 

diversificadas. Neste período, iniciou-se a produção de formulários contínuos, além da 

modernização na área de serraria e beneficiamento de madeiras, a qual começou a 

operar tendo como destino a exportação. 

A empresa é de grande porte e comporta cerca de 800 colaboradores diretamente 

ligados à organização. O grupo tem hoje duas hidrelétricas que são responsáveis pela 

produção de toda energia necessária para suprir as demandas das atividades 

desempenhadas na empresa. Há ainda um parque florestal composto por 12 mil hectares 

de florestas plantadas de pinus e 7 mil hectares de mata nativa, a qual representa o lado 

ambientalmente sustentável abrigando áreas de preservação e reservas legais. 

A área voltada para a produção de papéis apresenta hoje uma grande variedade 

de produtos, dentre os quais podem ser citados: offset, apergaminhados, monolúcido, 

kraft branco, inclusive aperfeiçoados para impressão a laser e formulário contínuo. 

Quanto ao setor agrícola, este é representado, desde o plantio e beneficiamento, 

até o armazenamento de grãos, em estrutura própria seguindo padrões de qualidade. 
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Para este estudo, portanto, delimitou-se como campo de pesquisa a Paper Cia de 

Papel e Celulose, empresa do grupo responsável pela divisão de papéis. Para efeitos de 

análise, esta pesquisa foi realizada em um dos setores mais sensíveis na organização, ou 

seja, a área financeira, mais especificamente o setor voltado para as contas a receber.  

Constatou-se que a empresa objeto de estudo vivencia um problema bastante 

comum no cotidiano das organizações, a chamada inadimplência, ou default, como vem 

sendo tratada no decorrer deste trabalho. Default, nas organizações, é considerado um 

evento em que uma das partes (a credora) não cumpre com as obrigações pré-

estabelecidas no momento da negociação e isso acarreta em débitos. Esse fato é 

decorrente das atividades operacionais de venda, uma vez que a Paper Cia de Papel e 

Celulose adota políticas de crédito onde opta por flexibilizar os recebimentos e assim 

disponibilizar variadas condições aos seus clientes, tornando mais suscetíveis as 

probabilidades de não recebimentos. 

Com base na dificuldade relatada pelo gestor financeiro da organização, houve o 

intuito de identificar se a empresa adota alguma estratégia com vistas a redução de 

default. Por se tratar de um problema comum nas organizações e pelo fato destes 

eventos causarem instabilidade nos planejamentos financeiros, percebe-se a necessidade 

de adequação constante por parte do setor financeiro, para que possa de maneira 

rotineira, além de manter os cadastros dos seus clientes permanentemente atualizados, 

ainda dispor-se da utilização de mecanismos de controle, que auxiliem na previsão e 

numa seleção mais criteriosa dos clientes com os quais a empresa manterá suas 

transações efetivamente ativas. 

Inicialmente, apresentam-se informações acerca dos clientes que compõe a 

carteira desta entidade. 

 

4.1 CARTEIRA DE CLIENTES 
 

A carteira de clientes da Paper Cia de Papel e Celulose, é composta por 

aproximadamente 700 clientes, sendo que deste total apresentado, cerca de 200 clientes 

apresentam-se ativos, ou seja, 28% dos clientes cadastrados apresentam algum tipo de 

movimentação com a empresa no período estudado. A seguir, apresenta-se o fragmento 

da entrevista com o analista de crédito, na qual pode-se observar a dimensão da carteira 

de clientes: 
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Atualmente ela tem 700 clientes, onde no máximo 200, estão ativos a 
cada período, eu digo a cada período porque tem clientes que passam a 
ficar inativos fora de safra, [...], são 200 empresas que passam por um 
período como ativas e podem ficar inativas por um período. [...]. Após 6 
meses sem compras, nós reavaliamos quando ele voltar a comprar, fica 
inativo com 6 meses. 

 

Seguindo o discurso do analista de crédito, verifica-se que os clientes que não 

apresentarem histórico de compras num período inferior a 6 meses, terão seus cadastros 

reavaliados pelo setor de análise de crédito, assim como um cliente que realiza sua 

primeira compra. Dessa forma, será revista a situação do cliente, bem como os limites a 

ele disponibilizados. 

Em relação ao volume de vendas da Paper Cia de Papel e Celulose, em 2010, o 

faturamento apresentado por esses clientes expressam o total de R$218.315.000,00, no 

ano que segue, em 2011, verifica-se um pequeno crescimento, o qual reflete o 

faturamento de R$220.918.000,00. Em 2012, os clientes ativos foram responsáveis por 

um faturamento de R$238.630.000,00, já em 2013 as receitas apresentadas 

representaram um montante equivalente a R$ 244.202.000,00. Referente ao mesmo 

período do ano seguinte, foi possível constatar um acréscimo de 2,33% em relação ao 

faturamento de 2012. 

No ano de 2014, por conseguinte, foi possível notar que a receita foi de 

R$260.093.000,00. Neste momento, no entanto, podemos observar a queda/acréscimo 

no faturamento de aproximadamente 6,11% em relação a 2013 e 19,14% em relação a 

ao primeiro ano analisado, 2010. 

 

Gráfico 01 - Relação de faturamento 

 
    Fonte: Relatórios da empresa (2015) 
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O Gráfico 1 apresenta, portanto, de maneira mais objetiva, o comportamento das 

vendas no período compreendido entre os anos de 2010 e 2014. Nele, evidencia-se o 

aumento no que diz respeito ao faturamento conforme a sequência de tempo. 

A empresa adota uma política de crédito que disponibiliza a opção de vendas a 

prazo. As vendas a prazo, portanto, integram o montante relevante de transações 

efetuadas entre cliente e empresa. Em virtude dessa elevada demanda por compras com 

possibilidade de pagamentos posteriores, a Paper Cia de Papel e Celulose opta em 

realizar diversos prazos, para que estes atendam as demandas dos mais diversos clientes 

por ela atendidos, como pode ser visto no relato a seguir: 

 

Nós temos algumas alternativas para venda. Desde para os menores 
clientes na forma antecipada, o cliente nos deposita antes de 
começarmos a produção. Temos a modalidade de BNDES, onde o cliente 
tem o cartão com o Banco e nós recebemos o valor a prazo do banco. 
Outra forma, para exportação é através de uma seguradora que cobre 
100% da nossa carteira no mercado externo. E para clientes do mercado 
interno, a prazo, nós temos o processo de análise de crédito para venda 
a prazo.  

 

As vendas a prazo no contas a receber da Paper Cia de Papel e Celulose são 

realizadas por meio de títulos bancários, nos quais são determinados valores e datas para 

pagamentos. 

Considerando as flexibilizações acerca das necessidades dos clientes e a 

diversificação nas condições de pagamento, verificou-se no Balanço Patrimonial de 

encerramento do ano de 2010, o valor de R$23.211.000,00, nos direitos da conta 

clientes. Em 2011, a totalização do contas a receber da Paper Cia de Papel e Celulose 

foi de R$29.936.000,00. No ano de 2012, foi elencada a presença de um valor 

equivalente a R$31.063.000,00. Cabe ressaltar que 70% a 80% deste valor equivale a 

uma média de vencimento em um prazo inferior a 30 dias. Ou seja, um valor 

aproximado entre R$21.744.100,00 e R$24.850.400,00 deve ser recebido num período 

estimado de curto prazo. 

Nos anos que seguem, 2013 e 2014, foi possível identificar no saldo constante 

no Balanço Patrimonial, resultados de R$26.440.000,00 e R$26.411.000,00 

respectivamente, onde denota-se o acréscimo desse montante em relação ao primeiro 

ano abordado nesta pesquisa, no caso 2010. 
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A seguir, os dados são evidenciados no gráfico: 

 

Gráfico 02 - Relação de Contas a Receber 

	
Fonte: Relatórios da empresa (2015) 

 

Verifica-se, neste caso, conforme evidenciado no Gráfico 2, que o 

comportamento do contas a receber dentro do período analisado apresentou um aumento 

em relação ao ano de 2010, no entanto, pode-se perceber que nos dois últimos anos 

esses valores acabam apresentando decréscimo em relação ao valor que compõe os anos 

de 2011 e 2012. 

Outra característica que se evidencia nas informações listadas anteriormente, 

baseia-se na inversão com que os valores aumentam e diminuem. Ou seja, ao verificar 

que, com o passar dos anos, o faturamento apresenta um crescimento, por outro lado, é 

possível observar que o contas a receber apresenta certa redução, como demonstrado no 

gráfico a seguir:  
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Gráfico 03 - Comparação Faturamento e Contas a Receber 

 
Fonte: Relatórios da empresa (2015) 

 

Verifica-se, a partir, do Gráfico 3, o distanciamento dos valores de contas a 

receber constante nas Demonstrações Contábeis e do valor do faturamento realizado 

pela empresa. No ano de 2012, o contas a receber representava do total do faturamento 

de aproximadamente 13%. Nos anos de 2013 e 2014, essa representatividade caiu para 

aproximadamente 10%. 

A empresa realiza suas vendas atendendo todo o país e seu faturamento, neste 

espaço de tempo, reflete a estabilidade no nível de vendas que a organização vem 

apresentando. 

A seguir será demonstrado graficamente, a distribuição dos estados para os quais 

há demanda pela produção da empresa objeto deste estudo. Apresenta-se o gráfico 4, no 

qual constam as informações referentes à distribuição de vendas a prazo no país: 

 

Gráfico 04 - Distribuição do faturamento a prazo no Brasil 

 
Fonte: Relatórios da empresa (2015) 
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Quando indagado ao analista de crédito sobre tal distribuição, ele apontou que: 

 

A maior concentração é Sudeste e Sul. Apenas 10% do faturamento é 
direcionado para o Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Consoante a tal resposta, é possível notar no Gráfico 4 o estado com maior 

volume de compras a prazo é São Paulo, representando 42% do faturamento. Na 

sequência aparece o Rio Grande do Sul, com 18% e, posteriormente, 14% ficando 

dentro do seu estado de origem, Paraná. Esses três estados acabam por consumir 

aproximadamente 74% de toda a produção vendida a prazo. 

 

 

4.2 O DEFAULT  
 

A Política de crédito adotada por esta entidade baseia-se em um Indicador de 

inadimplência, o qual é primariamente composto por três modelos. A Primeira forma 

utilizada para evidenciar um índice de inadimplência, vale-se dos títulos vencidos 

correntes, divididos pelo contas a receber do mês. Cabe ressaltar, que títulos correntes 

são aquelas em que a dívida não ultrapassa o período compreendido de 30 dias. Os 

títulos vencidos que excedem tal período são tratados via judicial. 

O segundo modelo utilizado pela Paper Cia de Papel e Celulose, para dispor 

informações acerca de sua inadimplência, trata-se da composição dos valores vencidos 

correntes, considerando também os valores que se encontram em cobrança jurídica, 

sendo estes os títulos que apresentam um vencimento em atraso datado de mais do que 

30 dias.  

Por fim, a terceira forma de cálculo utilizada nos controles financeiros, utiliza-se 

dos títulos vencidos correntes, e estes, por sua vez, são divididos pelo faturamento 

líquido acumulado no mês. 

 O método adotado neste estudo, com o intuito de identificar possíveis oscilações 

nos níveis de default, considerando os mecanismos de avaliação de potenciais clientes, 

pauta-se no primeiro modelo apresentado, onde o cálculo é representado pelo valor dos 

títulos correntes em atraso, dividido pelo montante apresentado no contas a receber em 

determinada data. Optou-se pela utilização deste modelo, tendo em vista que, analisa-se 

possíveis alterações nos níveis de default, decorrente de critérios específicos de seleção 
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de clientes potenciais, assim, os casos de inadimplentes com prazos ocorridos a mais de 

30 dias, não se enquadram no comportamento da empresa no período compreendido 

para este estudo, podendo assim distorcer os resultados. 

 Quando indagado ao analista de crédito sobre o comportamento do default na 

organização, obteve-se a seguinte resposta: 

 

Por mais que nosso índice de inadimplência seja baixo em relação a 
mercado, a tendência é sempre buscar uma estratégia que reduza as 
perdas nas vendas. Nos nossos concorrentes, com quem mantemos 
contato, possuem inadimplências maiores do que os nossos índices, 
então temos inadimplência sempre abaixo de 1%, mas nosso foco é a 
redução, tentar eliminar a inadimplência. 

 

Nota-se na colocação do respondente, o anseio da organização em readequar-se 

sempre no intuito de obter melhoras no ambiente financeiro, neste caso específico, no 

objetivo de reduzir os valores de vendas não recebidos, que implicam em perdas para a 

organização. 

Assim, buscou-se explanar de forma detalhada as ações desempenhadas no setor 

de análise de crédito da Paper cia de Papel e Celulose, evidenciando sua habilidade em 

desenvolver capacidades dinâmicas exigidas pelo ambiente, as quais possibilitam 

manter-se competitiva em meio ao mercado cada vez mais exigente. 

Para melhor exposição dos resultados, os dados a seguir serão subdivididos em 

três etapas: Cenário do default pré-estratégia, onde será evidenciado o comportamento 

da inadimplência referente aos anos de 2010 e 2011. Segunda etapa, onde conterá o 

desenvolvimento da estratégia para redução do default. E, por fim, a terceira etapa, onde 

é evidenciado o comportamento dos níveis de default no cenário pós implantação do 

novo modelo de concessão de crédito. 

 

4.2.1 Cenário do Default Pré-Estratégia 
 

No ano de 2010, a empresa Paper Cia de Papel e Celulose apresentava níveis 

significativos de títulos vencidos e não recebidos, o valor era equivalente a 

R$221.001,00. No ano de 2011, esse valor passou a representar R$344.000,00, no 

entanto, como comentado anteriormente, há dois agrupamentos de títulos vencidos, os 

chamados valores vencidos correntes o qual não ultrapassa 30 dias da data de 
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vencimento sendo este no valor de R$215.000,00, e o segundo grupo que compõe a 

cobrança jurídica tendo em vista apresentar um prazo superior a 30 dias de atraso de 

pagamento, neste caso sendo R$129.000,00. Este cenário foi apresentando-se de 

maneira crescente em relação aos anos que antecediam, valores estes que acabaram por 

despertar certa preocupação nos gestores responsáveis pela área financeira. 

 

No início das atividades de crédito, era muito mais simples você 
trabalhar com os clientes, porque a maioria deles tinha o mesmo 
tamanho, todo eles se conheciam, todas as indústrias se conheciam, 
então partia de uma análise subjetiva, era apenas aplicado um 
percentual subjetivo do analista de crédito, onde chegava num limite de 
crédito final e ali não considerava (outras análises), não conseguiu 
evoluir uma consideração em relação ao tamanho e situação financeira 
da empresa. Deixando ai uma brecha para a inadimplência. 

 

Conforme a fala do entrevistado, é possível perceber que a maneira como 

determinavam-se os limites de crédito liberados proporcionava um cenário favorável 

para o acontecimento de default. As análises subjetivas e a falta de levantamento de 

dados de maneira mais cuidadosa, fez com que não existissem informações relevantes 

que contribuíssem no filtro para detectar potenciais clientes pagadores. 

Quando questionado ao analista sobreos critérios adotados na concessão de 

crédito neste período, obteve-se a seguinte informação: 

 

Após a prospecção entre a área comercial e o cliente na situação de uma 
venda a prazo, eles (clientes) mandavam para nossa empresa, para a 
análise, o Contrato Social da empresa, para verificar a legitimidade das 
informações, e o Balanço Patrimonial dos últimos 3 anos e a partir dali 
o analista olhava as contas financeiras, a partir de alguns índices, para 
dizer se eram bons ou não, mas sem nenhuma metodologia mais 
avançada, ele (o analista de crédito) verificava alguns índices, 
determinava se o cliente poderia ter crédito e aplicava até 20% das 
contas do Balanço para chegar num limite de crédito, Isto é, ele não 
conseguia comparar entre uma empresa e outra em função de aplicar de 
5 a 7 indicadores. 

 

A partir do relato acima, evidencia-se que o modelo de concessão de crédito 

adotado no período de início da análise da pesquisa se fazia valer, basicamente, dos 

dados cadastrais dos possíveis clientes. Ou seja, para que houvesse a liberação de 

vendas, adotava-se um procedimento no qual realizava-se o levantamento de 

documentos para análise das condições de pagamento do possível comprador.  
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Essa documentação contempla os dados cadastrais com informações de outros 

fornecedores para que seja possível obter referências comerciais, bem como o histórico 

de transações realizadas entre eles e, ainda, a comprovação da boa conduta e boa índole 

destes; Contrato Social e suas alterações vigentes; Relação de faturamento dos últimos 

12 meses, além do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício dos 

últimos 3 anos, devidamente assinados pelo contador. 

 A partir desta documentação, realizavam-se contatos com demais fornecedores, 

para obtenção de informações que auxiliem o gestor numa eventual identificação de 

possibilidades de não recebimentos. Bem como, realizavam-se análises nas 

Demonstrações, com o intuito de identificar as condições de liquidez do provável 

cliente. 

 No entanto, o controle de inadimplência aplicado neste momento, baseia-se 

apenas em dados históricos, isto posto, compreende-se que tais informações não são 

suficientes para traçar um perfil de provável pagador para este cliente, fazendo com que 

o setor financeiro não tenha possibilidades de prevenir a concessão de créditos, para 

possíveis não pagadores.  

Isso retrata um problema para a organização, na medida em que, levando em 

consideração que tais documentações permitem apenas balizar a capacidade mínima de 

condições de pagamento, as concessões eram realizadas a todos os clientes que 

apresentavam condições mínimas, não podendo, assim, determinar quais eram os 

clientes em potenciais que poderiam ser melhor explorados e consequentemente visar 

uma estratégia de redução do default. 

 Ainda, quanto ao discurso do analista de crédito, outro fator abordado diz 

respeito à falta de parâmetros para definir o potencial de cada cliente, ou seja, se não há 

definido um balizador que seja capaz de definir que a partir de determinados 

indicadores, sejam eles para mais ou para menos, uma empresa torna-se um cliente 

adimplente ou não, torna-se impraticável uma classificação eficiente. 

 Na sequência, tem-se o gráfico 5, o qual demonstra o cenário do default nos anos 

de 2010 e 2012, período este em que se utilizava, a modalidade básica de análise dos 

clientes. 

 

 

 

 



	

	

51	

Gráfico 05 - Cenário de Default em 2010 e 2011 

 
Fonte: Relatórios da empresa 

 

 Observa-se no Gráfico 5, as informações referentes ao faturamento, valor do 

contas a receber e atraso corrente dos títulos, lembrando que os títulos utilizados para 

esta análise são apenas os que apresentam vencimento inferior a 30 dias, e que os títulos 

com vencimento superior a esse período são tratados via jurídico. 

 Dessa forma, observa-se que, em 2010, os títulos em atraso corrente 

representavam 0,95% do total do contas a receber. Em 2011, verifica-se que os títulos 

em atraso corrente representavam 0,72% do valor do contas a receber, Os valores já 

enviados ao procedimento jurídico de cobrança representavam 0,10%, a soma, portanto, 

de todos os valores em atraso, ao final do ano de 2011, representou para a organização 

1,15%, chegando ao montante de R$344.000,00 que não foram recebidos de seus 

clientes. 

 Evidencia-se no Quadro 5, os dados que permitem melhor observar o 

comportamento dos números neste período. 

 

Quadro 05 - Cenário Default antes da estratégia 
 2010 2011 
Faturamento 218325000 220918000 
Contas  Receber 23211000 29936000 
Jurídico 0 129000 
Atraso Corrente 221001 215000 
   
Total Atraso 221001 344000 
% sobre o Contas a Receber Atraso Corrente 0,95% 0,72% 
% Sobre o Faturamento Atraso Corrente 0,10% 0,10% 
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% sobre o Contas a receber (corrente + jurídico) 0,95% 1,15% 
% sobre o faturamento (corrente + jurídico) 0,10% 0,16% 
 Fonte: Relatórios da empresa (2015) 

 

No ano que segue, em 2012, a empresa decidiu criar medidas alternativas em 

relação as medidas anteriormente praticadas, aquelas baseadas apenas na coleta de 

informações cadastrais. Essas novas ações buscavam, de alguma maneira, auxiliar na 

redução do default na organização, haja vista que os índices de default se apresentavam 

superiores aos níveis determinados pela empresa e, dessa forma, essa falta de domínio 

em relação aos recebimentos, ou a falta deles, poderia acabar acarretando problemas 

para a organização, por mais sólida que ela estivesse como descreve o analista neste 

trecho da entrevista: 

 

[...] os bancos quando precisamos de algum empréstimo, ou quando nós 
precisamos comprar a prazo também, a celulose propriamente dita, 
nossos fornecedores tem sua própria metodologia, eles olham o que nós 
estamos vendendo, e o que nós estamos recebendo. Se a inadimplência é 
alta, impossibilita um bom empréstimo, impossibilita uma boa compra. 

 

Segundo informações obtidas junto ao gestor financeiro desta organização, por 

meio da entrevista realizada, foi possível extrair que, a partir do ano de 2012, a empresa 

Paper Cia de Papel e Celulose, optou por aplicar uma estratégia no âmbito financeiro, 

objetivando a redução do default. 

A seguir, será abordado o procedimento realizado na criação da estratégia 

visando a redução do default nesta organização e, posteriormente, será apresentando o 

comportamento do nível de default considerando o período pós-utilização da estratégia 

apresentada. 

 

4.2.2 Criação e Aplicação da Estratégia 
 

Tendo em vista a necessidade da organização em se adequar e reconfigurar seus 

processos e suas rotinas, no sentido de maximizar seus recebimentos dentro dos prazos 

estipulados e minimizar a ação de inadimplentes, o gestor financeiro valeu-se de seus 

conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, obtidos em sua experiência profissional e 

acadêmica e, com base no banco de dados que possuía em mãos, em virtude de, no 

procedimento adotado anteriormente ser obrigatória a entrega da documentação para o 
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cadastro, a qual incluía o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do 

Exercício, elaborou um novo modelo de política de concessão de crédito visando a 

redução do default .  

As demonstrações contábeis são capazes de expressar as operações que são 

realizadas pelas empresas, dessa forma, torna-se uma fonte rica de informações, além 

disso, as informações que não estão explícitas, mas podem ser extraídas das 

demonstrações, remetem a uma gama de informações de grande utilidade para seu 

usuário, assim, foi desenvolvida uma estratégia com vistas a redução do default. 

A necessidade de concretização de uma readequação da política de crédito, pode 

ser vista a seguir no fragmento da entrevista: 

 

Tanto a gerência como o analista de crédito, procuravam maneiras de 
reduzir as possíveis perdas e na literatura pegamos algumas referências, 
a principal acredito que seja Matarazzo e começamos a constatar que 
era a metodologia que melhor se adaptava a nossa política de concessão 
de crédito, a que já estávamos habituados a trabalhar com a análise do 
balanço e ao desenvolver em 2011 essa metodologia, nós mantivemos 
solicitando o balanço patrimonial aos nossos clientes para análise, e 
como já tínhamos uma base bastante intensa de anos anteriores, outras 
análises, foi possível segmentar nossos clientes e identificar quais eram 
os principais índices do pior ao melhor, seja ele um índice de liquidez, de 
endividamento e de rentabilidade [...]. 

 

Com base nos dados obtidos junto ao analista de crédito, foi possível redesenhar 

todas as etapas do procedimento que deu origem a uma estratégia que objetivou a 

redução do default. A estratégia proposta foi a seguinte: 

 Tendo como referência o estudo desenvolvido por Matarazzo (2010) acerca da 

avaliação do desempenho econômico e financeiro das organizações, foi proposta pelo 

gestor da Paper Cia de Papel e Celulose uma adaptação do modelo desenvolvido por 

Matarazzo, denominado “Índices-Padrão”, e realizada uma releitura do modelo de 

forma que se enquadrasse nas necessidades e na realidade da empresa estudada. 

 Inicialmente, houve a extração de informações das demonstrações financeiras, 

por meio do cálculo de índices que auxiliam na tradução dos dados que constam 

dispostos nessas demonstrações. Segundo Matarazzo (2010), deve haver uma seleção 

dos índices que são realmente indispensáveis para determinar com mais precisão a real 

situação econômico-financeira da empresa, tendo em vista que as demonstrações 

possibilitam o cálculo dos mais diversos indicadores. No entanto, para o objetivo que se 
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segue, foi concentrada a análise em 11 índices considerados por Matarazzo (2010) como 

os que melhor traduzem o desempenho empresarial. 

 Os índices refletem a relação existente entre as contas ou grupo de contas 

expressas das demonstrações contábeis. Esses índices têm por objetivo evidenciar 

algumas características da situação da empresa, sejam elas de ordem econômica ou  de 

ordem financeira (MATARAZZO, 2010). Por meio da evidenciação desses índices, será 

possível, além de ter uma visão do comportamento atual da organização, ter a 

possibilidade de embasar-se para previsões de prováveis cenários e comportamentos da 

empresa, auxiliando, assim, na tomada de decisão, detecção de problemas, possíveis 

necessidades de mudanças de estratégias de vendas, entre outros. 

 Os principais índices utilizados neste estudo são de duas naturezas, os que 

refletem a situação financeira e são descritos por meio dos índices de estrutura de 

capital e liquidez, e os índices que refletem a situação econômica e são expressos pelos 

índices de rentabilidade. 

A seguir são apresentados quadros que transmitem, de forma resumida, todos os 

índices utilizados no desenvolvimento da estratégia aqui abordada para redução do 

default. Inicialmente, apresenta-se o quadro 6, no qual são abordados os índices que 

tratam da Estrutura de Capital. 

 

Quadro 06 - Índices de Estrutura de Capital 
  Índice Fórmula Indicação Interpre-

tação 
Participação 
de Capital de 
Terceiros 

 
Capitalde terceiros
PatrimônioLíquido

x100  

Quanto a empresa 
tomou de capitais de 
terceiros para cada 
$100 de capital 
próprio 

 
 
 
 
 
 

Quanto 
menor, 
melhor 

Composição 
de 
Endividamen
to 
 

 
PassivoCirculante
Capitalde terceiros

x100  

Qual o percentual de 
obrigações a curto 
prazo em relação as 
obrigações totais. 

Imobilização 
do 
Patrimônio 
Líquido 

 
AtivoPermanente
PatrimônioLíquido

x100  

Quantos reais a 
empresa aplicou no 
Ativo Permanente 
para cada $100 de 
Patrimônio Líquido. 

Imobilização 
de Recursos 
Não 
Correntes 

 
AtivoPermanente

PatrimônioLíquido+ExigívelLongoPrazo
x100  

Que percentual dos 
recursos não 
correntes, foi 
destinado ao Ativo 
Permanente. 

Fonte: Adaptado do Matarazzo (2010) 
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Os índices de Estrutura de Capital retratam a dependência da organização em 

relação ao capital de terceiros. A finalidade básica desse grupo de índices é demonstrar, 

por meio de percentuais, a quantidade de ativos financiados com capitais próprios e 

terceiros, e ainda evidenciar o nível de dependência da organização em relação a 

capitais de terceiros para continuidade de suas operações (MOROZINI; MOROZINI, 

2014). 

Trazendo para o cenário da empresa estudada, esses índices depositam sua 

importância, em oferecer a possibilidade em visualizar quão endividados seus possíveis 

clientes estão e, portanto, projetar a possibilidade da empresa em dispor de condições 

em arcar com as responsabilidades apresentados em seu passivo. 

A seguir, apresenta-se o quadro referente aos índices do grupo de Liquidez: 

 

Quadro 07 - Índices de Liquidez 
Índice Fórmula Indicação Interpre-

tação 
Liquidez 
Geral 

 
AtivoCirculante+ RealizávelLongoPrazo
PassivoCirculante+ExigívelLongoPrazo

 

Quanto a empresa possui 
de Ativo Circulante mais 
Realizável a Longo Prazo 
para cada $1 de dívida 
total. 

 
 
 

Quanto 
maior, 
melhor Liquidez 

Corrente 
 

 
AtivoCirculante
PassivoCirculante

 

Quanto a empresa possui 
de Ativo Circulante para 
cada $1 de passivo 
circulante. 

Liquidez 
Seca 

 
Disponível +TítulosAReceber +
OutrosAtivosdeRápidaConversibilidade

PassivoCirculante
 

 

 
Quanto a empresa possui 
de Ativo Líquido para cada 
$1 de Passivo Circulante. 

Fonte: Adaptado do Matarazzo (2010) 

 

No que se refere aos índices de liquidez, pode-se afirmar que estes são os de 

maior relevância para o processo de criação da estratégia. No entanto, há de se 

considerar que de maneira isolada, podem não refletir um resultado que demonstre as 

reais condições da empresa. No entanto, seu foco de análise se aloca justamente no fator 

essencial para que uma empresa tenha condições de efetivamente realizar seus 

pagamentos: a Liquidez. O termo Liquidez, na área financeira, diz respeito à 

disponibilidade de moeda corrente necessária para arcar com suas obrigações 

financeiras (PADOVEZE; BENEDICTO, 2014).  
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Dessa forma, esses índices permitem que a organização tenha uma visão das 

capacidades de seus possíveis clientes em saldar suas dívidas, pois estes demonstram 

tanto as condições de pagamento para curto, quanto para longo prazo, considerando 

ativos rapidamente conversíveis em moeda corrente para o caso de dívidas de curto 

prazo, quanto a possibilidade de conversão em dinheiro no longo prazo considerando 

inclusive suas instalações. 

A seguir, evidencia-se o quadro que traz o grupo de contas que permitem a 

extração de informações relativas à rentabilidade das organizações: 

 

Quadro 08 - Índices de Rentabilidade 
  Índice Fórmula Indicação Interpre-

tação 
Giro do Ativo VendasLíquidas

Ativo
 

 

Quanto a empresa vendeu 
para cada $1 de investimento 
total. 

 
 
 
 

Quanto 
maior, 
melhor 

Margem 
Líquida 
 

 
LucroLíquido
VendasLíquidas

x100  

 

Quanto a empresa obtém de 
lucro para cada $100 
vendidos. 

Rentabilidade 
do Ativo 

 
LucroLíquido

Ativo
x100  

 

Quanto a empresa obtém de 
lucro para cada $100 de 
investimento total. 

Rentabilidade 
do Patrimônio 
Líquido 

 
LucroLíquido

PatrimônioLíquido
x100  

 

Quanto a empresa obtém de 
lucro para cada $100 de 
capital próprio investido. 

Fonte: Adaptado do Matarazzo (2010) 

 

Este grupo de índices diz respeito a parte econômica da organização e é capaz de 

representar qual foi o rendimento dos investimentos realizados, o que permite 

identificar qual o nível de êxito que os possíveis clientes vêm apresentando, frente aos 

investimentos que estão sendo feitos. 

Posterior à seleção dos índices, os quais seguiram a indicação do autor, foi 

necessário determinar algumas situações na empresa, tendo em vista a peculiaridade de 

cada ramo, cada setor, cada segmento, cada carteira de clientes, entre outros. Portanto, 

foi necessário, adequar as características dos índices-padrão, determinadas por 

Matarazzo, e utilizar-se dessa ferramenta no âmbito da empresa Paper Cia de Papel e 

Celulose. 
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Dessa forma, para que fosse possível a criação dos índices-padrão, foi necessário 

definir os representantes do universo que compuseram a amostra. No caso da Paper Cia 

de Papel e Celulose, considerando seu objetivo primordial de reduzir a inadimplência, 

tomou-se como amostra, os próprios clientes. 

Como amostra foram utilizados 100% dos clientes ativos na data do início da 

construção desta estratégia. A necessidade de se refinar o processo de concessão de 

crédito foi oficializada em 2012, portanto, os dados que serviram de base para os 

cálculos dos índices, foram referentes ao ano de 2011, pela necessidade da existência 

das Demonstrações Contábeis referente ao ano completo. O início da implantação e 

utilização desta estratégia ocorreu no ano de 2013. 

Os clientes foram subdivididos em cinco grandes grupos conforme seus 

respectivos segmentos, sendo eles, no primeiro grupo: gráfica e editora. No segundo 

grupo a composição foi de embalagens. O terceiro grupo foi composto pelos segmentos 

de distribuidora.  O quarto grupo integrou o segmento das empresas de print, transfers, 

toalhas, base e bobininha e, por fim, o quinto grupo classificado como “outros”, no qual 

foram enquadrados todos os demais segmentos não especificados nos grupos anteriores. 

A partir da seleção da amostra, baseada nos quesitos acima, que o gestor entende 

representar de forma significativa os potenciais clientes desta organização, foram 

calculados os índices anteriormente definidos, relativos à estrutura de capital, liquidez e 

rentabilidade,  

Apresentam-se, na sequência, dados relativos ao grupo composto por empresa 

do segmento de gráfica e editora. Nesta pesquisa será evidenciado apenas um dos 

modelos criados, com o intuito de demonstrar o processo de criação da estratégia,. Cabe 

ressaltar que os procedimentos adotados na criação dos demais modelos foram 

completamente iguais, o único quesito que se altera é o grupo de clientes que compõe o 

calculo dos índices. 

Com base no número de empresas selecionadas como amostra, neste ato 

representada por 80 empresas, componentes do segundo grupo listado acima, diz 

respeito as empresas gráficas e editoras. Dessa forma, o próximo passo desenvolvido foi 

dividir esta amostra em 10 partes, assim sendo, foram formadas sequência crescente dos 

indicadores por coluna, onde cada coluna compõe um chamado decil. Decil trata-se da 

décima parte de um conjunto, no caso, o agrupamento dos índices das empresas 

utilizadas como amostra, para que os grupos fossem divididos. A amostra foi 

anteriormente organizada em ordem crescente de índices. 
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Isto posto, a continuidade se dá por meio da definição da mediana existente entre 

cada conjunto do decil, e a partir desta definição é criado um novo quadro contendo as 

medianas, que servirão de balizadoras em todo o processo. 

Cabe ressaltar que, na construção dos decis, foram excluídas da amostra 

composta pelas 80 empresas do ramo de editoras e gráficas, os outliers, ou seja, aqueles 

índices que apresentaram um distanciamento muito relevante da média. Isto, foi 

definido por meio dos cálculos da média e desvio-padrão. No gráfico a seguir, pode-se 

ver, um exemplo de como os indicadores se comportaram, e como foram retirados da 

amostra: 

 

Gráfico 06 - Outliers 

 
Fonte: Relatórios da empresa (2015) 

 

 É possível visualizar no gráfico acima, que apenas os indicadores que 

apresentam uma distorção bastante elevada em relação a média, deixam de compor a 

amostra. 

A seguir, pode-se observar os índices encontrados na análise das 80 empresas do 

ramo de embalagens, já retirados os outliers, as quais servirão de base para a criação dos 

índices-padrão: 

 
Quadro 09 - Índices de Estrutura de Capital 

 
Participação do Capital de Terceiros  

4,00% 17,00% 27,00% 39,00% 57,00% 79,00% 114,00% 184,00% 242,00% 334,00% 
5,00% 18,00% 27,00% 40,00% 66,00% 80,00% 118,00% 188,00% 251,00% 353,00% 
5,00% 19,00% 27,00% 43,00% 68,00% 81,00% 130,00% 189,00% 261,00% 353,00% 
6,00% 20,00% 31,00% 45,00% 71,00% 90,00% 131,00% 194,00% 263,00% 371,00% 

10,00% 21,00% 34,00% 51,00% 76,00% 93,00% 131,00% 212,00% 280,00% 416,00% 
11,00% 22,00% 36,00% 54,00% 78,00% 98,00% 163,00% 224,00% 293,00% 420,00% 
11,00% 25,00% 37,00% 54,00% 78,00% 105,00% 169,00% 226,00% 302,00% 466,00% 
16,00%   55,00%   173,00%   559,00% 

Composição do Endividamento 
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4,00% 15,00% 22,00% 30,00% 36,00% 45,00% 54,00% 66,00% 75,00% 85,00% 
4,00% 15,00% 24,00% 31,00% 40,00% 45,00% 57,00% 68,00% 75,00% 91,00% 
5,00% 16,00% 25,00% 32,00% 41,00% 45,00% 57,00% 69,00% 77,00% 94,00% 
6,00% 17,00% 26,00% 34,00% 42,00% 47,00% 62,00% 71,00% 79,00% 102,00% 
9,00% 17,00% 27,00% 35,00% 43,00% 48,00% 63,00% 71,00% 81,00% 104,00% 

10,00% 18,00% 28,00% 35,00% 44,00% 48,00% 63,00% 72,00% 81,00% 139,00% 
10,00% 20,00% 28,00% 35,00% 44,00% 51,00% 65,00% 72,00% 82,00% 139,00% 
14,00% 21,00%    53,00% 65,00%   156,00% 

 21,00%     65,00%    
 21,00%         

Imobilização do Patrimônio Líquido 
0,00% 5,00% 21,00% 49,00% 62,00% 77,00% 93,00% 104,00% 128,00% 255,00% 
0,00% 5,00% 25,00% 50,00% 64,00% 78,00% 97,00% 105,00% 133,00% 271,00% 
2,00% 5,00% 25,00% 57,00% 64,00% 83,00% 98,00% 106,00% 134,00% 277,00% 
2,00% 5,00% 28,00% 58,00% 66,00% 88,00% 99,00% 106,00% 154,00% 320,00% 
2,00% 10,00% 29,00% 61,00% 68,00% 89,00% 99,00% 111,00% 158,00% 344,00% 
3,00% 14,00% 40,00% 61,00% 70,00% 90,00% 100,00% 112,00% 168,00% 842,00% 
3,00% 20,00% 41,00%  71,00% 91,00% 101,00% 122,00% 200,00% 929,00% 
4,00%  46,00%  73,00% 92,00%  123,00% 229,00% 939,00% 
4,00%  46,00%        

Imobilização de Recursos Não Correntes 
0,00% 4,00% 21,00% 41,00% 50,00% 64,00% 73,00% 77,70% 93,00% 115,00% 
0,00% 4,00% 24,00% 41,00% 55,00% 66,00% 73,00% 80,00% 99,00% 117,00% 
0,00% 4,00% 24,00% 46,00% 56,00% 68,00% 74,00% 82,00% 99,00% 119,00% 
2,00% 5,00% 25,00% 46,00% 58,00% 70,00% 75,00% 83,00% 99,00% 139,00% 
2,00% 6,00% 25,00% 48,00% 59,00% 71,00% 75,00% 86,00% 106,00% 141,00% 
2,00% 14,00% 27,00% 49,00% 61,00% 71,00% 76,00% 86,00% 108,00% 159,00% 
3,00% 20,00% 30,00%  61,00%  77,00% 89,00% 108,00% 183,00% 
3,00%  40,00%  62,00%  77,00%  111,00% 390,00% 
3,00%  40,00%  62,00%      

    62,00%      
Fonte: Relatórios da empresa (2015) 

 

É possível notar no Quadro 9 os índices referentes ao grupo de estrutura de 

capital. Esses valores são resultantes dos cálculos dos índices apresentados no Quadro 

6. O Quadro acima, por sua vez, retrata que o menor índice de Participação de Capital e 

Terceiros encontrado foi de 4%, e o maior índice encontrado neste cálculo foi de 559%. 

Portanto, o valor para o primeiro decil será de 16,30%, ou seja, quando o Quadro 

de Índices-Padrão for apresentado, o 1º Decil corresponderá ao valor obtido por meio do 

cálculo da divisão de decis nas planilhas eletrônicas do Microsoft excel 2011 e ficará no  

intervalo entre o último índice do primeiro decil e o primeiro índice do segundo decil. 

Seguindo o mesmo modelo, os demais decis também serão identificados a partir dos 

cálculos para determinar os valores que definem o centro de cada decil. 

 Dando sequência à análise, correspondente aos índices da Composição do 

Endividamento, apresenta no quadro acima que a empresa com melhor desempenho 
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neste índice possui 4% de endividamento, enquanto a empresa que detém maior 

endividamento é de 156%. Sob a ótica deste índice, o 1º Decil dos Índices-Padrão é 

representado por 14,70%. 

 Posteriormente, nota-se que, no que diz respeito aos indicadores de Imobilização 

do Patrimônio Líquido, o menor índice encontrado foi de 0% de Imobilização do PL, o 

que pode-se concluir que a empresa não possui nenhum tipo de estrutura física própria. 

Além do mais, a que detém a maior imobilização do Patrimônio Líquido corresponde a 

um índice para 939%. 

 Finalizando a análise deste grupo, os dados referentes à Imobilização dos 

Recursos não Correntes das empresas do segmento de Embalagens tiveram como menor 

indicador 0% e maior indicador de 390%. 

Na sequência, como é possível acompanhar pelo Quadro 10, tem-se os dados 

referente aos indicadores de Liquidez das empresas pesquisadas. 

 

Quadro 10 - Índices de Liquidez 
Liquidez Geral 

0,09 0,50 0,63 0,90 1,00 1,08 1,27 1,53 2,24 3,11 
0,23 0,52 0,67 0,90 1,02 1,09 1,28 1,54 2,26 3,23 
0,33 0,56 0,72 0,91 1,05 1,11 1,29 1,86 2,36 3,80 
0,35 0,56 0,82 0,93 1,07 1,14 1,38 1,92 2,44 3,82 
0,36 0,57 0,82 0,95 1,07 1,17 1,46 1,95 2,48 3,98 
0,40 0,57 0,86 0,96 1,07 1,24 1,49 2,21 2,63 4,38 
0,45 0,63 0,87 0,99 1,07 1,25 1,52 2,23 3,06 4,43 
0,49    1,08     4,48 

Liquidez Corrente 
0,41 0,85 1,03 1,21 1,37 1,54 1,92 2,35 2,66 3,94 
0,51 0,91 1,06 1,23 1,37 1,55 2,01 2,37 2,87 4,10 
0,58 0,91 1,09 1,25 1,40 1,57 2,16 2,39 2,96 4,48 
0,66 0,92 1,13 1,29 1,44 1,65 2,24 2,44 3,45 4,69 
0,73 0,93 1,14 1,32 1,44 1,69 2,24 2,45 3,74 5,49 
0,81 0,96 1,16 1,34 1,48 1,83 2,26 2,60 3,74 6,10 
0,82 1,03 1,18 1,35 1,51 1,86 2,30 2,63 3,75 6,41 

Liquidez Seca 
0,03 0,25 0,50 0,60 0,71 0,92 1,00 1,28 1,97 2,45 
0,10 0,30 0,51 0,65 0,72 0,94 1,05 1,41 2,04 2,52 
0,12 0,40 0,51 0,66 0,82 0,95 1,07 1,69 2,05 2,86 
0,17 0,45 0,52 0,66 0,84 0,95 1,08 1,70 2,08 2,89 
0,20 0,48 0,52 0,69 0,91 0,99 1,08 1,71 2,25 3,05 
0,21 0,49 0,53 0,69 0,91 0,99 1,22 1,83 2,32 3,07 
0,21 0,50 0,60 0,69 0,92 1,00 1,28 1,95 2,39 3,17 
0,23         3,40 

Fonte: Relatórios da empresa (2015) 
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No Quadro 10 estão evidenciados, portanto, os índices referentes à liquidez das 

organizações avaliadas. No primeiro indicador, o qual trata da liquidez geral da 

empresa, verifica-se que o menor índice encontrado foi de 0,09, e o maior índice 

evidenciado frente as empresas analisadas foi de 4,48. Este índice trata de quanto a 

empresa possui para quitar R$1,00 de dívidas. Nestes casos, observamos os extremos, 

ou seja, empresas que, por um lado, não teriam a menor capacidade de honrar com suas 

obrigações e, por outro, organizações que apresentam significativa folga financeira. 

Trabalhando o mesmo aspecto dos decis, tem-se neste caso como valor 

correspondente ao 1º Decil na montagem dos Índices-Padrão, 0,49, onde este valor, 

encontra-se entre o intervalo do último indicador da primeira coluna 0,49, e da primeira 

linha da segunda coluna 0,50, referentes ao índice de Liquidez seca, consequentemente 

o procedimento repete-se até encontrar todos os valores. 

Referente ao segundo indicador, Liquidez Corrente que trata apenas de bens, 

direitos e obrigações de curto prazo, reconhece-se como menor indicador o valor de 

0,41, e como maior indicador 6,41. Nota-se, neste caso, que os valores apresentados são 

maiores que os referentes a Liquidez Geral. 

Concluindo os índices do grupo de liquidez, tem-se a Liquidez seca, a qual trata 

basicamente dos recursos de rápida convertibilidade em moeda corrente. Neste cenário, 

observa-se que o menor índice é representado por 0,03 e o maior índice é de 3,40. 

Como terceiro e último grupo de indicadores, evidenciam-se, na sequência, no 

Quadro 11, os índices relativos ao grupo da Rentabilidade: 

 

Quadro 11 - Índices de Rentabilidade 
Giro do Ativo 

0,44 0,62 0,76 0,88 1,02 1,11 1,23 1,40 1,65 1,80 
0,45 0,64 0,79 0,92 1,02 1,12 1,23 1,47 1,69 1,82 
0,51 0,70 0,80 0,93 1,04 1,15 1,27 1,50 1,71 1,89 
0,54 0,71 0,80 0,99 1,04 1,18 1,29 1,54 1,75 1,89 
0,58 0,74 0,81 1,01 1,04 1,18 1,34 1,56 1,77 1,89 
0,59 0,74 0,83  1,07 1,21 1,37 1,60 1,77 2,01 
0,60    1,10     2,17 

Margem Líquida 
-37,00% -6,00% 1,00% 3,00% 5,00% 6,00% 8,00% 12,00% 15,00% 29,00% 
-27,00% -4,00% 1,00% 3,00% 5,00% 6,00% 8,00% 12,00% 16,00% 30,00% 
-19,00% -4,00% 1,00% 3,00% 5,00% 6,00% 10,00% 12,00% 17,00% 31,00% 
-16,00% -3,00% 1,00% 4,00% 5,00% 6,00% 10,00% 13,00% 20,00% 31,00% 
-13,00% -2,00% 1,00% 4,00% 5,00% 6,00% 10,00% 13,00% 24,00% 32,00% 
-9,00% -2,00% 1,00% 4,00% 5,00% 7,00% 10,00% 14,00% 27,00% 40,00% 
-8,00% -1,00% 2,00% 4,00% 5,00%  11,00% 14,00% 27,00% 50,00% 
-8,00% 0,00% 2,00%    11,00% 14,00%  54,00% 
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 0,00% 2,00%        
  2,00%        

Rentabilidade do Ativo 
-22,00% -4,00% 1,00% 3,00% 4,00% 6,00% 8,00% 13,00% 20,00% 31,00% 
-16,00% -3,00% 1,00% 3,00% 4,00% 6,00% 8,00% 13,00% 23,00% 32,00% 
-16,00% -3,00% 1,00% 3,00% 4,00% 6,00% 8,00% 14,00% 24,00% 34,00% 
-15,00% -2,00% 2,00% 3,00% 4,00% 7,00% 11,00% 16,00% 25,00% 41,00% 
-14,00% -2,00% 2,00% 3,00% 5,00% 7,00% 11,00% 16,00% 25,00% 41,00% 
-10,00% -2,00% 2,00%  5,00% 7,00% 11,00% 17,00% 25,00% 90,00% 
-7,00% 0,00% 2,00%  5,00% 7,00% 12,00% 17,00% 25,00% 111,00% 
-6,00% 0,00% 2,00%   7,00% 12,00%  30,00% 151,00% 
-6,00%  2,00%        

  2,00%        
Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

-293,00% -11,00% 0,00% 4,00% 6,00% 11,00% 19,00% 31,00% 40,00% 57,00% 
-242,00% -10,00% 1,00% 4,00% 7,00% 11,00% 20,00% 33,00% 43,00% 57,00% 
-52,00% -10,00% 2,00% 4,00% 7,00% 12,00% 26,00% 33,00% 44,00% 63,00% 
-42,00% -7,00% 2,00% 4,00% 8,00% 13,00% 27,00% 34,00% 45,00% 94,00% 
-37,00% -6,00% 3,00% 5,00% 8,00% 13,00% 29,00% 36,00% 46,00% 106,00% 
-33,00% -3,00% 3,00% 5,00% 9,00% 18,00% 29,00% 39,00% 50,00% 118,00% 
-29,00% -3,00% 3,00% 5,00% 10,00%  29,00%  53,00% 156,00% 
-22,00% -3,00%  5,00% 10,00%  29,00%  54,00% 405,00% 

   5,00%   29,00%    
Fonte: Relatórios da Empresa (2015) 

 

Neste grupo de indicadores, que representam a rentabilidade obtida pelas 

organizações, pode-se perceber que, no que trata do primeiro índice, o Giro do Ativo, o 

menor valor encontrado foi 0,44, e o maior índice encontrado foi de 2,17. Cabe ressaltar 

que para este grupo também será utilizado a metodologia dos decis, assim sendo, tem-se 

que o valor que representa o 1º Decil é 0,60, sendo este, o número entre 0,60 localizado 

na última linha da primeira coluna, e 0,62, na primeira linha da segunda coluna, 

sequencialmente, os demais índices-padrão serão identificados, formando assim os 9 

decis. 

O segundo índice deste grupo é a Margem Líquida, este indicador permite 

identificar qual o percentual o Lucro Líquido, representa das Vendas efetuadas. Neste 

caso, pode-se observar que o menor indicador encontrado foi de -37%, e o maior 

indicador foi de 54%. 

Referente ao índice de Rentabilidade do Ativo, a situação menos favorável 

observada a partir das análises foi de -22%, enquanto que a situação de melhor 

desempenho entre as empresas foi de 151%. 

Concluindo o rol de indicadores utilizados para traçar o perfil de seus potenciais 

clientes pagadores, tem-se a Rentabilidade do Patrimônio Líquido, no qual é possível 
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verificar que os dados de análise vão de -293% até 405%. 

 Todos os quadros foram apresentados em formato de decil, em ordem crescente, 

proporcionando assim a possibilidade da construção dos Índices-Padrão a partir do 

cálculo. 

Na sequência foram determinadas os Índices-Padrão de todos os indicadores 

encontrados nas análises realizadas nas 80 empresas do segmento de gráficas e editoras. 

Como descreve o analista: 

 

[...] informações dos índices de anos anteriores, onde aplicamos 
algumas fórmulas simples de estatística, para compactar todos os 
indicadores dentro de uma tabela pontuadas de zero a dez, do melhor ao 
pior. 

 

É possível, portanto, a partir do Quadro 12, dispor de uma ferramenta que 

possibilite a comparação e classificação dos novos clientes, permitindo assim um 

diagnóstico mais preciso em relação às condições mínimas aceitáveis para que haja 

transações entre estas organizações 

	  

Quadro 12 - Índices-Padrão Clientes (segmento de gráfica e editora) 

 
 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 
Estrutura 
CT/PL 16,30% 26,20% 38,80% 55,40% 78,50% 112,20% 174,10% 232,40% 324,40% 
PC/CT 14,70% 21,00% 28,00% 35,00% 44,50% 53,20% 65,00% 72,00% 82,90% 
AP/PL 4,00% 20,40% 46,00% 61,80% 75,00% 92,20% 103,70% 126,00% 236,80% 
AP/PL
+ELP 

3,00% 20,40% 40,00% 49,80% 62,00% 71,40% 77,00% 91,40% 112,20% 

Liquidez 
LG 0,49 0,63 0,89 1,00 1,08 1,25 1,52 2,23 3,10 
LC 0,85 1,03 1,20 1,36 1,53 1,88 2,31 2,64 3,77 
LS 0,24 0,50 0,60 0,70 0,92 1,00 1,28 1,96 2,44 
Rentabilidade 
VL/AT 0,60 0,75 0,85 1,02 1,10 1,22 1,39 1,64 1,80 
LL/V -6,60% 0,00% 2,00% 4,00% 5,00% 7,20% 11,00% 14,00% 27,60% 
LL/AT -6,00% 0,00% 2,00% 3,00% 5,50% 7,20% 12,00% 18,80% 30,30% 
LL/PL -15,40% -2,40% 3,80% 5,00% 10,00% 18,60% 29,00% 39,80% 55,20% 
Fonte: Relatórios da empresa (2015) 

 

O Quadro 12, foi adotado a partir de 2012, como balizador da liberação de 
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volumes de crédito a novos clientes, ela funciona da seguinte maneira: 

Todos os novos possíveis clientes devem continuar enviando os documentos 

básicos para seu cadastro, os mesmos utilizados no modelo anterior de concessão de 

crédito, no entanto, as análises das Demonstrações passarão por um procedimento 

diferenciado, o fato é que, a cada nova proposta recebida, dar-se-á a análise dos mesmos 

índices utilizados para a construção dos Índices-Padrão e, a partir daí, haverá a 

classificação de cada nova proposta com base no quadro matriz, dessa forma, será 

possível diagnosticar a “saúde” econômica e financeira deste cliente, e verificar se este 

se enquadra nos níveis aceitáveis pela organização, os quais refletem valores de 

empresas com capacidade de solvência e potencial pagador, minimizando assim os 

riscos de vendas para possíveis inadimplentes, como relatado no trecho a seguir: 

 

[...] do 0 ao 10, o menor indicador representado pela nota 0 e o melhor 
indicador representado pela nota 10, para o novo cliente, se o melhor 
indicador for coerente com as melhores notas, com as mais altas 
pontuações, é um cliente com grandes possibilidades de liquidar seus 
títulos pontualmente. 

 

Posteriormente, dando continuidade ao modelo proposto por Matarazzo (2010), 

depois de alocados os índices dos novos clientes em análise e identificados os índices 

dos quais eles mais se aproximam, será definida uma chamada “Nota Geral” da 

organização.  

Este cálculo consiste em atribuir uma nota para cada decil enquadrado. Essa nota 

varia de 0 a 10 de acordo com o decil que o índice da empresa foi enquadrado. No caso 

dos grupos de Liquidez e rentabilidade, que são interpretados pela expressão “quanto 

maior, melhor”, as notas são proporcionais aos decis, ou seja, o 1º Decil corresponde à 

nota 1, o 2º Decil corresponde a nota 2, e assim sucessivamente até o 9ª Decil que 

corresponde à nota 9. Já o grupo de Estrutura de Capital deve receber as notas de forma 

inversa aos Decil, sendo o 1º Decil nota 9, o 2º Decil nota 8, e assim na sequência até o 

9º Decil, obtendo a nota 1, isso se dá, pelo fato da interpretação deste índice ser “quanto 

menor, melhor”. Ou seja, as empresas que se enquadrarem nos primeiros Decis, 

apresentam uma relação de menor dependência de capital de terceiros e melhor estrutura 

de capital. 

Após a atribuição das notas a cada índice analisado, é realizado o próximo passo 

no qual são atribuídos pesos a cada nota obtida. Isso se dá pelo fato de que, por mais 
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seleta que tenha sido a escolha dos índices que compõem essa metodologia, Matarazzo 

(2010) ainda afirma que alguns índices dentre esses 11 escolhidos, são capazes de 

melhor representar a situação econômica e financeira da empresa, sendo assim, os 

cálculos são feitos, objetivando um retrato mais fiel da situação do cliente analisado. 

Os pesos foram acatados utilizando a mesma proposição de Matarazzo (2010), 

conforme segue: 

Quadro 13: Atribuição de Pesos aos Índices 
Atribuição dos PESOS aos índices individualmente 

índice peso índice peso índice peso 
CT/PL 0,6 LG 0,3 VT/AT 0,2 
PC/CT 0,1 LC 0,5 LL/VT 0,1 
AP/PL 0,2 LS 0,2 LL/AT 0,1 
AP/PL+ELP 0,1     LL/PL 0,6 

 Fonte: Matarazzo (2010) 

 

Este quadro oferece informações referentes ao peso de cada índice encontrado, 

dessa forma, tais valores serão utilizados na composição das seguintes fórmulas 

determinadas por Matarazzo (2010): 

Nota do grupo de estrutura: 

 

NE = 0,6 x CT/PL + 0,1 x PC/CT + 0,2 x AP/PL + 0,1 x AP/(PL+ELP) 

 

Onde NE representa a Nota do Grupo de Estrutura de Capital, os valores 

numéricos representam os pesos disponíveis no Quadro 13, e as fórmulas representam 

cada índice de Estrutura de Capital. Cabe ressaltar que, na fórmula, serão utilizadas as 

notas obtidas a partir do enquadramento no decil adequado e não o valor do índice 

propriamente dito. 

A segunda fórmula a ser calculada é representada por: 

 

NL = 0,3 x LG + 0,5 x LC + 0,2 x LS 

 

Está fórmula tem, em sua definição, o NL como Nota do Grupo de Liquidez, os 

valores numéricos são os pesos descritos no Quadro 13, e LG, LC e LS, representam as 

notas obtidas por meio dos índices de cada empresa. 

A terceira fórmula é a do grupo de Rentabilidade e é assim descrita: 
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NR = 0,2 x VT/AT + 0,1 x LL/VT + 0,1 x LL/AT + 0,6 x LL/PL 

 

Nesta terceira fórmula, tem-se NR igual a Nota do Grupo de Rentabilidade. Os 

valores numéricos representam os pesos do Quadro 13, e os índices devem ser 

substituídos pelas notas encontradas a partir da classificação nos decis. 

Com base nas informações encontradas no cálculo das fórmulas acima 

mencionadas, é possível conhecer a nota de cada grupo de índices analisados, ou seja, a 

partir dai, tem-se as notas dos grupos dos índices de Estrutura de Capital, Liquidez e 

Rentabilidade. Com posse destes resultados, é pode-se definir uma nota única geral que 

contempla todos os índices analisados. Para isso, haverá um novo composto de pesos, 

desta vez, diferentemente dos pesos atribuídos individualmente a cada índice, existe um 

peso para cada grupo de índices conforme segue: 

 

Quadro 14: Atribuição de Pesos aos grupos de Índices 
Atribuição dos PESOS aos grupos de índices 

Grupo peso grupo peso Grupo peso 
CT/PL 0,4 LG 0,2 VT/AT 0,4 

      Fonte: Matarazzo (2010) 

 

 A partir dessas atribuições, apresenta-se a fórmula que possibilita a obtenção da 

chamada Nota Geral da organização, sobre isso Matarazzo (2010) dispõe: 

 

NGE = 0,4 x NE + 0,2 x NL + 0,4 x NR 

 

Onde NGE é a Nota Geral da Empresa, os valores numéricos são os pesos 

atribuídos a cada grupo conforme Quadro 14, e as siglas NE, NL e NR, correspondem 

as notas de cada grupo encontradas a partir das fórmulas descritas anteriormente. 

Essa nota geral da empresa poderá ser avaliada de 0 a 10. Essa escala evidencia, 

quando atribuída uma nota 0, o pior desempenho, enquanto a 10 caracteriza uma 

empresa cuja situação econômica é considerada excelente.  

A partir da adequação dessa metodologia proposta por Matarazzo (2010) ao 

contexto da Paper Cia de Papel e Celulose, o setor de análise de crédito complementou 

o processo, definindo limites de crédito a partir da Nota Geral encontrada no processo 
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de análise como evidenciado no fragmento da entrevista: 

 

É através da pontuação, a qual foi aplicada por Matarazzo também, e 
nós adaptamos à nossa realidade. A partir dessa tabela criada, quando 
um cliente novo chega para análise, nós localizamos 11 indicadores, 
distribuídos entre endividamento, liquidez e rentabilidade e todos os 
indicadores, são calculados através do Balanço do cliente e são 
comparados com a tabela de decis, a pontuação dessa tabela, é uma 
pontuação que se o cliente atinge, é que estipula qual será a forma de 
conceder o crédito para ele. O percentual máximo das contas do balanço 
é de 20%, Isto é, a empresa poderá se endividar em até 20% com o 
fornecedor, esse é o máximo, o teto, para os melhores clientes, isto é, se 
ela tirar uma nota final 10, ela pode utilizar-se de 20% das suas contas 
de balanço, sejam elas contas de faturamento de 1 milhão de reais, 
sejam elas contas de faturamento de até 100 milhões de reais, tudo 
depende do tamanho da empresa, para ela ter o seu limite de crédito, e 
também depende da sua pontuação, frente aos indicadores que ela possui 
em comparação a nossa tabela de decil. 

 

 Como é possível perceber nas palavras do gestor, a definição do limite a ser 

estipulado para cada novo cliente é decorrente puramente das informações contidas em 

seus demonstrativos e processadas por meio da metodologia de análise descrita. Assim, 

os critérios tornaram-se uniformes, permitindo objetividade e parâmetros para a tomada 

de decisão em relação a concessão de crédito. 

 De forma mais detalhada, a definição do limite de crédito a ser atribuído aos 

clientes, se dará pela aplicação de um percentual delimitado entre 0% e 20%, decorrente 

da Nota Geral obtida pela empresa. Assim, o cliente que obtiver melhores notas, mais 

próximo a 20% será seu limite, e o cliente que obtiver notas baixas, proporcionalmente, 

obterá um percentual inferior de limite de crédito, conforme evidenciado no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 15: Percentual de crédito 

Nota Geral Obtida Percentual de crédito a ser liberado 
0 0% 
3 6% 
5 10% 
7 14% 

10 20% 
       Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da empresa (2015) 

  

Esse percentual será aplicado nas seguintes contas: Ativo Permanente, 
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Disponível, Duplicatas a receber, Estoque, Realizável a Longo Prazo, Capital Social, 

Resultado Líquido do Exercício, Empréstimos, Outras Contas a Pagar, Exigível a Longo 

Prazo, Fornecedores e Receita Líquida. Dessa forma, o valor encontrado pelo percentual 

aplicado a cada conta será somado, encontrada a média destes valores, e este será o 

limite de crédito a ser disponibilizado ao novo cliente. 

 

4.2.3 Cenário do Default Pós Estratégia 
 

Quando da conclusão da elaboração deste quadro, e posterior formalização 

perante a gerência comercial e Controladoria da Paper Cia de Papel e Celulose, além da 

sua aplicabilidade a todos os novos clientes, foram comparadas, ainda, com as análises 

dos clientes com crédito ativo, e foram identificados quais clientes apresentam-se nas 

melhores posições dentro do quadro, e consequente conhecimento a respeito de quais 

clientes provavelmente atenderão a política de crédito por um período maior de tempo 

sem que as transações sejam interrompidas pela ocorrência de default. 

A construção deste quadro, bem como o a delimitação da amostra, critérios 

adotados, cálculo de todos os índices, organização da base de dados, entre outras 

informações necessárias para a viabilização da criação dessa ferramenta adotada como 

estratégia para redução do default, durou o período compreendido entre os anos de 2011 

e 2012, este sendo o ano de sua implantação. 

O monitoramento dos níveis de default nesta organização já fazia parte das 

rotinas administrativas antes mesmo da adoção desta estratégia, portanto, logicamente, 

no período que se segue, tais controles continuaram ativos e foi possível constatar, de 

fato, que o novo modelo de concessão de crédito passou a surtir efeito, não muito tempo 

após a sua adoção. 

No ano de 2012, as alterações foram significativas tendo em vista este ter sido o 

ano em que todo o processo de criação dos índices-padrão foi utilizado, tendo, portanto, 

grande assiduidade e rigor por parte dos analistas quanto a análise desenvolvida e 

padronizada por meio desta nova estratégia, assim é possível identificar neste ano de 

2012, um declínio considerável em relação aos débitos relativos a títulos vencidos em 

comparação com os anos anteriores. 

No ano que segue, em 2013, é possível constatar novamente um decréscimo 

ainda maior em relação aos valores em atraso registrados pelo setor financeiro, isso 
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deve-se ao fato da contínua utilização deste critério mais rigoroso no processo de 

análise dos clientes e consequente liberação de crédito. 

Essas informações demonstram a habilidade da empresa em apresentar respostas 

positivas às exigências mercadológicas. Retomando a ideia central do pensamento de 

Wang e Ahmed (2007) acerca do conceito sobre Capacidades Dinâmicas, onde afirmam 

que tais capacidades estão diretamente voltadas ao Comportamento constantemente 

orientado a integrar, reconfigurar, renovar e recriar seus recursos e capacidades e 

melhorar e reconstruir as capacidades-chave em resposta às mutações do ambiente. 

Neste sentido, se extrai do comportamento da Paper Cia de Papel e Celulose, seu papel 

que remete a este conceito. 

Ainda integrando o pensamento de Wang e Ahmed (2007) na prática 

desenvolvida na organização estudada, Meirelles e Camargo (2008) apontam uma 

hierarquia de capacidades. Neste sentido, verifica-se que a partir do dinamismo 

existente no mercado, ela foi capaz de identificar suas necessidades e capitalizar a 

oportunidade existente no momento no sentido de minimizar os problemas apresentados 

pelos índices não aceitáveis de inadimplência. Esta primeira etapa pode ser referenciada 

como Nível 0, composto pelos recursos e capacidades. Num segundo momento, 

complementando a ideia dos autores, verifica-se a habilidade da empresa em reconhecer 

todas as informações das quais tinha posse (todos os demonstrativos financeiros de uma 

carteira de clientes de vários anos), o que possibilitou identificar o valor dessas 

informações e aplicar em sua atividade, sendo esta fase caracterizada como Nível 1, o 

nível das capacidades comuns ou capacidades operacionais.  

Posteriormente, a empresa foi capaz de inovar em seu processo (análise de 

cliente e liberação de crédito), onde com base nas duas primeiras etapas, acima 

descritas, desenvolveu a chamada capacidade chave, colocando se no nível 3. Está etapa 

pode ser caracterizada pelo desenvolvimento do quadro de Índices-Padrão 

personalizado para esta organização. Ela foi capaz de desenvolver, portanto, uma 

ferramenta, com caráter inédito em seu segmento, que trouxe resultados positivamente 

significativos no setor abordado. 

Dessa maneira, finalizando a hierarquização descrita por Meirelles e Camargo 

(2014), a Paper Cia de Papel e Celulose foi capaz de utilizar a estratégia alcançando os 

objetivos propostos, tendo desenvolvido o Nível 4, que caracteriza-se pela Capacidade 

Dinâmica propriamente dita. Na figura a seguir é possível visualizar esse esquema 

hierárquico sobre as capacidades empresariais. 
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Figura 05: Hierarquia de Capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Wang e Ahmed (2007). 

 

Dando sequência à análise, e seguindo no sentido de que quanto mais dinâmico 

o ambiente organizacional, maiores são as probabilidades de que a empresa demonstre 

suas habilidades de criar estratégias que resultem em capacidades dinâmicas. Observa-

se alteração no comportamento das informações relativas ao ano de 2014, neste ano, 

portanto, este montante acaba por apresentar um leve acréscimo quando comparado 

apenas com os anos de 2012 e 2013, nos quais a estratégia passou a vigorar no setor 

financeiro da organização. No entanto, quando comparado com os demais anos 

anteriores, é possível perceber que, de fato, houve uma queda nos níveis de default, 

conforme mostra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 07 - Comportamento Default 
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        Fonte: Relatórios da empresa (2015) 

O Gráfico 7 evidencia que a redução no nível de default após a adoção da 

estratégia teve efeito positivo. Verifica-se que, com a nova medida adotada, e com o 

processo de análise de crédito mais criterioso, a Paper Cia de Papel e Celulose 

começou a ter a possibilidade de se “proteger” melhor de clientes que poderiam integrar 

o quadro de inadimplentes.  

No fragmento a seguir, observa-se a visão da empresa, no quesito resultados 

obtidos com essa nova forma de conceder crédito: 

 

Em nossos relatórios gerenciais, foi possível identificar mês após mês a 
melhoria, não é de um dia para o outro e claro, o comportamento dos 
pagamentos dos clientes a prazo é que se demonstraram numa queda de 
atrasos, até o final do primeiro ano de utilização já foi possível 
constatar, a redução da inadimplência, pois clientes que poderiam 
atrasar nos pagamentos nós não concedemos o crédito, e clientes que já 
possuíam um limite de crédito, que nós reavaliamos nessa metodologia, 
nós reduzimos, adequamos o limite ou até suspendemos o limite de 
crédito. Então aqueles que atrasavam, pararam de atrasar, e novos 
(possíveis) inadimplentes não tiveram limite de crédito para chegar a 
apresentar inadimplência. 

 

 Verifica-se, na fala do entrevistado, a eficácia no processo, tendo em vista que 

neste formato há de fato um embasamento que define os limites. Esse embasamento é 

decorrente de uma análise rigorosa que  permite avaliar a situação econômico financeira 

dos novos clientes no sentido de obter informações de reflitam o real estado e possam 

fornecer suporte justificável no que diz respeito ao volume de vendas a prazo que será 

efetuado a cada cliente. 

 Quanto ao comportamento dos níveis de default acompanhados durante o 

período pesquisado o analista comenta: 

 

Em 2011 nós desenvolvemos, então é o parâmetro para iniciar as 
comparações, em 2012 nós já estávamos utilizando apenas essa 
metodologia, e até o final do ano de 2012, a inadimplência corrente já 
era bastante reduzida. [...], em 2012, no atraso corrente e sua média 
prova uma redução na inadimplência. 2013 por consequência, 
continuamos a utilizar essa metodologia e os indicadores de 
inadimplência ainda foram menores. 

 

 Consoante ao que no Gráfico 6 destaca, o discurso do entrevistado retrata a 

realidade com respostas positivas em relação a todo o trabalho desempenhado pela 



	

	

72	

equipe de análise de crédito, onde, desempenhando toda a construção de uma estratégia 

para redução de inadimplência, puderam comprovar a eficiência do método adotado. 

 Em contrapartida aos resultados bastante satisfatórios apresentados nos anos de 

2012 e 2013, decorrente da utilização dessa estratégia, percebe-se que em 2014 houve 

um pequeno acréscimo nos volumes de default, quando comparados com os anos 

anteriores. Cabe ressaltar que o faturamento também aumentou. Ainda assim, este fato 

deve-se ao contexto econômico pelo qual o ambiente empresarial vem vivenciando. 

Conforme relata o entrevistado:  

 

[...] em 2014, mantendo essa metodologia, nós tivemos algumas 
mudanças na política de crédito, onde, após a alçada da área de crédito 
aprovar ou não o limite, as gerências poderiam utilizar-se de análises 
estratégicas, isto é, quando nossos clientes começaram a reduzir suas 
compras e nós precisávamos faturar e não podíamos perder a margem 
líquida, então passamos a vender com maior risco, foi uma estratégia da 
diretoria, [...], e essa estratégia fez com que as empresas assumissem 
maiores riscos, a metodologia foi a mesma e clientes que fizeram com 
que a inadimplência aumentasse, não foi em função da metodologia, mas 
sim da nova política. 

 

 Conforme relato apresentado, verifica-se novamente a aptidão da empresa em 

reestabelecer-se frente a novos desafios, isto mostra o dinamismo presente no cotidiano 

desta organização, a qual estabelece suas ações considerando as adversidades do 

ambiente, conforme cita o autor, havia uma metodologia que estava apresentando 

resultados positivos, no entanto, em virtude do cenário econômico no qual a empresa 

estava inserida e que apresentou certa retração neste momento, referente ao montante de 

vendas, novas decisões precisam ser tomadas, no sentido de minimizar as agressões 

causadas por este contexto.  

 Neste sentido, optou-se por um comportamento menos conservador, não 

detendo-se apenas na ferramenta criada e utilizada visando controlar a inadimplência. 

Assim, justifica-se o fato de que o ano de 2014 tenha se caracterizado pelo aumento no 

nível de default e, conforme cita o analista, tal fato deve-se a sobreposição da alta 

gerência, além dos limites estabelecidos a partir da estratégia adotada para redução do 

default. Lembrando que tal ação foi necessária, visando não comprometer as demais 

atividades da empresa estudada, bem como sua ativa participação no mercado de papel e 

celulose. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No âmbito empresarial, há sempre constantes desafios a serem enfrentados e 

superados. É necessidade e dever da organização reestruturar-se e reconfigurar-se 

regularmente no sentido de transpor os desafios propostos. O ambiente organizacional 

exige habilidades de todos os envolvidos para que assim possam continuar usufruindo 

de seu lugar no mercado. 

Os problemas causados pelo default podem trazer consequências que inclusive 

comprometeriam o ciclo das atividades. Por isso, a busca incessante pela extinção ou, 

pelo menos, a busca pela redução de incidências de default é recorrente nas 

organizações como um todo. 

Neste sentido, diante do referencial teórico adotado, verificou-se que os estudos 

abordam continuamente a necessidade de as empresas realizarem ações para que se 

destacarem em meio aos seus concorrentes. Ainda, retomando o conceito de Wang e 

Ahmed (2007), onde diz que a Capacidade Dinâmica vem no sentido de desenvolver um 

comportamento constantemente orientado a integrar, reconfigurar, renovar e recriar seus 

recursos e capacidades e melhorar e reconstruir as capacidades-chave em resposta às 

mutações do ambiente, para atingir e sustentar a vantagem competitiva. 

 Neste cenário, é possível compreender que as empresas precisam estar em 

constante mudança, a fim de acompanhar o sistema dinâmico no qual estejam inseridas. 

Assim, as estratégias são o meio pelo qual elas se reinventam e se readéquam, obtendo, 

portanto, um melhor posicionamento frente ao mercado. 

Dessa forma, objetivou-se nesta pesquisa descrever o processo de concessão de 

crédito como estratégia para redução de default, realizada numa indústria do ramo de 

papel e celulose localizada no Paraná. 

Com relação aos resultados apresentados nesta pesquisa, foi de relevante 

contribuição, por apresentar um problema tão presente no cotidiano das mais diversas 

organizações que escolhem por trabalhar comercialmente oferecendo a opção de vendas 

a prazo. Dessa forma, a caracterização do problema relacionado ao Default, bem como a 

estratégia desenvolvida e adotada por esta organização com o intuito de minimizar o 

problema, vem demonstrar às demais organizações um modelo específico de concessão 

de crédito que pode vir a oferecer contribuições para outras organizações. 
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Apresenta-se, portanto, destaque à estratégia criada pela empresa estudada pois, 

valeu-se de uma junção de esforços representados inicialmente pela necessidade em 

combater o problema relacionado aos níveis não aceitáveis de default, bem como os 

esforços dos funcionários que compõe o setor financeiro, mais especificamente o setor 

de análise de crédito, sendo estes embasados pelos conhecimentos técnicos e teóricos 

obtidos por meio de suas experiências pessoais, acadêmicas e profissionais ao longo de 

vários anos. 

Demonstrou-se, portanto, através desta dissertação como ocorreu a criação de 

uma estratégia, desenvolvida e utilizada com o intuito de reduzir a inadimplência numa 

empresa do setor de papel e celulose, foi possível acompanhar neste estudo, as fases que 

acometem desde o cenário no qual despertou o interesse da empresa em trabalhar no 

sentido de solucionar o problema, as possibilidades, as ideias, o desenvolvimento e 

implantação, até as consequências que a adoção deste novo modelo de concessão de 

crédito causaram. 

O recorte temporal utilizado nesta dissertação, foi de 5 anos, sendo 

compreendido pela pesquisa o período compreendido entre os anos de 2010 a 2014.  Tal 

recorte temporal foi   recomendado pela própria organização, pois está é uma época em 

que melhor se refletem as ações desenvolvidas envolvendo o setor de análise de crédito. 

Dando início às análises, foram utilizados os anos de 2010 e 2011, nos quais foi 

possível evidenciar o contexto das vendas realizadas a prazo. Foram elencados, o 

portanto, faturamento do período, o contas a receber, bem como títulos considerados 

como atraso corrente, lembrando que títulos considerados em atraso corrente são 

aqueles não pagos com vencimento em até 30 dias a partir da data estipulada para 

pagamento, e ainda os títulos vencidos, os quais já foram encaminhados para cobrança 

jurídica.  

A partir deste mapeamento foram verificados índices classificados pela empresa 

como significativamente altos, ou seja, medidas precisavam ser tomadas com o intuito 

de reverter este quadro, pois caso os índices tivessem ainda mais crescimento, poderiam 

acabar por causar problemas financeiros na organização. 

Quanto aos valores encontrados neste período, evidenciou-se um montante 

equivalente a R$221.000,00 e R$215.000,00 em 2010 e 2011, respectivamente, 

referente ao atraso corrente. E quanto aos valores em atraso já enviados ao jurídico, 

evidenciou-se no ano de 2012 o valor de R$129.000,00. Esse cenário, entretanto, não 
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estava satisfazendo aos gestores, o que gerou a   necessidade de uma readequação do 

processo de concessão de crédito para uma possível melhora neste quadro. 

No período compreendido até 2011, a forma de concessão de crédito era 

realizada de maneira básica e subjetiva, a partir de alguns documentos solicitados aos 

possíveis clientes como, Demonstrações Contábeis, relação de faturamento e 

Referências comerciais. Com base nestes documentos, era realizada uma leitura das 

informações ali disponíveis e para cada caso de maneira pessoal, eram liberados os 

limites de créditos. 

Na sequência, foi realizada a ação considerada de grande impacto pelos gestores. 

No ano de 2013, foi dado início a um novo modelo de concessão de crédito. Este, por 

sua vez, passou a considerar critérios mais específicos e paramétricos, com o intuito de 

minimizar os valores expressivos que não estavam sendo recebidos. 

Para isso, utilizaram-se mesmos documentos os que a empresa já tinha posse, as 

Demonstrações Financeiras. No entanto, foi elaborada uma ferramenta estratégica que 

possibilitava um enquadramento dos novos possíveis clientes, e a partir do nível no qual 

o cliente se encaixa, é possível determinar os valores a serem disponibilizados como 

crédito. 

A amostra foi composta por todos os clientes ativos em 2012, e foram utilizados 

como dados desses clientes as Demonstrações Contábeis fechadas referentes ao ano de 

2011. Todos esses clientes foram divididos em segmentos específicos para que 

permitisse chegar a uma estratégia mais eficiente. 

A classificação contemplou cinco grupos, um de Editora e Gráfica, o segundo 

grupo de Embalagens, um terceiro grupo de Distribuidores, um quarto grupo de Print e 

Transfers,  e o quinto grupo composto dos demais clientes que não se enquadravam nos 

demais anteriormente citados. 

A partir desses cinco grupos, foram criados Índices-Padrão para cada um dos 

grupos evidenciados, a fim de que os resultados pudessem ser bastante específicos e 

mais eficientes. No entanto, nos resultados foram apresentados apenas a criação do 

modelo de Índices-Padrão de apenas um dos grupos, o que é composto por empresas do 

segmento de embalagens. Vale destacar que a instituição indicou este segmento, por ser 

um grupo com maior volume de empresas componentes da amostra. 

O quadro contendo os Decis e os Índices-Padrão foi desenvolvido com base em 

onze índices divididos em três grupos, a saber: Estrutura de Capital, composta pelos 

indicadores de Participação de Capital de Terceiros, Composição do Endividamento, 
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Imobilização do Patrimônio Líquido e Imobilização de Recursos Não Correntes. O 

segundo grupo refere-se à liquidez e é composto pelos índices de Liquidez Geral, 

Liquidez Corrente e Liquidez Seca. O terceiro e último grupo de indicadores é o que 

trata da Rentabilidade e é formado pelos índices de Giro do Ativo, Margem Líquida, 

Rentabilidade o Ativo e Rentabilidade do Patrimônio Líquido. 

A partir da construção desse Quadro de Índices-Padrão, é possível utilizá-lo para 

a classificação dos novos clientes em Decis. Dessa forma, estabeleceram-se critérios 

padronizados para todas as novas análises de crédito, além de reavaliar os próprios 

clientes ativos, revisando os limites atuais e re-enquadrando, se necessário, em novas 

faixas de limite de acordo com seu respectivo desempenho. 

Percebe-se que, com a implantação e utilização assídua e irrestrita desta nova 

estratégia no ano de 2012, os resultados foram bastante satisfatórios uma vez que houve 

uma queda significativa no valor dos títulos vencidos. Verificou-se, portanto, que a 

readequação desta organização, por meio da criação desta estratégia para redução dos 

níveis de Default tem apresentado resultados positivos para a organização, e sua 

capacidade dinâmica de se reinventar a cada necessidade, possibilita constantemente a 

oportunidade de permanecer no mercado munida de condições de manter-se competitiva 

frente a seus concorrentes. 

Na sequência das análises, pode-se observar que o comportamento dos níveis de 

default referente ao ano de 2014, não foram tão favoráveis quanto ao ano de 2013, e 

também quanto se esperava pela organização. Assim, foi realizado o levantamento de 

informações no sentido de entender o motivo dessa oscilação.  

Dessa forma, foi obtido por meio da entrevista com o analista de crédito, 

responsável por toda a operacionalização, desta estratégia, e repassado que o motivo do 

acréscimo gerado no ano de 2014, foi decorrente de uma não rigidez quanto a utilização 

da estratégia por parte dos vendedores, houve certa falha de comunicação entre os 

departamentos, o que gerou comprometimentos nos resultados esperados.  

Além disso, foi colocada, pelo próprio analista, a questão das dificuldades 

enfrentadas em todo o Brasil decorrente do cenário da economia que não vem 

apresentando aspectos favoráveis. Conclui-se que a estratégia formulada é bastante 

eficiente, desde que utilizada de forma correta, não transpondo regras entre setores e, 

ainda, considerando um cenário econômico estável. 

Considera-se, neste momento, que o objetivo desta dissertação que foi descrever 

como ocorre o processo de concessão de crédito com vistas a redução do default foi 
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alcançado. Todo o processo de concessão de crédito, bem como a construção da 

estratégia de auxílio as decisões e, ainda, os cenários que rodeiam antes de depois das 

alterações na forma de conceder crédito, foi explicitado. 

Ressalta-se que esta metodologia não compete ao esgotamento dos problemas 

relacionados a inadimplência nas empresas, no entanto, apresenta-se como eficiente 

instrumento para minimizar os efeitos causados pela liberação de crédito a perfil de 

clientes que não apresentam condições financeiras e econômicas satisfatórios para a 

empresa concedente de crédito. 

Neste sentido, sugere como futuras pesquisas, a replicação deste mesmo modelo 

em outras realidades, tendo em vista, que este trata-se de um caso específico e não 

reflete as organizações como um todo, nem mesmo representa as empresas do mesmo 

setor, por trabalhar com clientes de regiões, portes, segmentos e outras características 

distintas. Sugere-se, portanto, formular novos Índices-Padrão, adaptando-as a cada 

necessidade no sentido de oferecer uma ferramenta personalizada e eficiente em seu 

ambiente. 

Além disso, sugere-se também a criação de Índices-Padrão, a partir de novos 

indicadores que possam refletir de maneira mais realista, a situação do ambiente 

estudado. 

Ademais, finalizando, sugere-se ainda, a aplicação de outros modelos que 

tenham por objetivo um critério mais rigoroso em relação à liberação de crédito, 

possibilitando minimizar as consequências da liberação desenfreada de valores para 

vendas a prazo sem garantias de recebimento. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
 
Perfil do Entrevistado 
 
 

1. Qual o cargo que você ocupa neste organização? 
 

2. Há quanto tempo você ocupa este cargo? 
 

3. Qual sua formação? 
 
 
Perfil da Organização  
 
 

4. Localização: 
 

5. Tempo de atuação no mercado: 
 

6. Qual o mercado ela atende atualmente? 
 

7.  Qual é em média o número de clientes e fornecedores com que a empresa se 
relaciona mensalmente? 

 
8.  Qual o número de colaborados efetivos? 

 
 
Perfil da área financeira 
 
 

9.  A empresa trabalha com vendas as prazo? 
 

10.  Quais são as formas de recebimento adotadas atualmente? 
 

11. Qual é o percentual de vendas a prazo em relação ao seu faturamento médio 
mensal atualmente? 

 
12.  A empresa possui inadimplência? 

 
13.  Como vocês classificam os níveis de inadimplência da organização? 

 
14.  Houve alteração nesses níveis nos últimos anos? 

 
15.  A que você atribui essa oscilação/frequência nos níveis de default? 

 
16.  Quais eram os critérios adotados para definir a concessão de crédito? 
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17.  Como ocorre o processo para concessão de crédito atualmente? Existe alguma 
estratégia que visa reduzir inadimplência? 

 
18. Quando começou o processo utilizado atualmente? 

 
19.  Como ele foi desenvolvido? 

 
20. Este método de concessão de crédito, obteve resultados favoráveis em relação ao 

índice de inadimplência? 
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APÊNDICE B – TCLE 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - COMEP 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Prezado(a) Colaborador(a),  

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “As dimensões da 
sustentabilidade empresarial:  A percepção dos gestores de madeireiras da região 
Centro-Sul do Paraná”, sob a responsabilidade de Ivo Ricardo Hey e Jessica de Castro, 
que irão identificar sob a ótica dos gestores das Madeireiras da Região Centro-Sul do 
Paraná, como as práticas sustentáveis são adotadas nestas empresas, ou seja, pretende-se 
dar visibilidade as dimensões da sustentabilidade no ramo madeireiro. Como os gestores 
deste ramo de atividade entendem e praticam estas dimensões? Ou não entendem e não 
praticam? Se não praticam, por que não praticam? 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você irá fazer 
parte deste estudo por meio do fornecimento de entrevistas. Por meio da pesquisa 
qualitativa, neste estudo de caso serão aplicadas entrevistas aos gestores das madeireiras 
da região Centro Sul do Paraná para identificar a visão que estes gestores possuem em 
relação ás práticas de sustentabilidade empresarial existentes. 
Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 
participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a entrevista, 
sem nenhum prejuízo para você.  

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O(s) procedimento(s) utilizado(s) de gravação das 
entrevistas poderá(ão) trazer algum desconforto como nervosismo e/ ou ansiedade 
gerados pela utilização do gravado, ao fornecer os dados. O tipo de procedimento 
apresenta um risco mínimo que será reduzido pela(o)não visualização do aparelho 
gravador. Se você precisar de alguma orientação, por se sentir prejudicado por causa da 
pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da pesquisa, o pesquisador se responsabiliza 
pela assistência integral, imediata e gratuita na Unidade de Pronto Atendimento 
Municipal. 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de trazer maior 
conhecimento sobre o tema, demonstrando a percepção dos gestores do ramo madeireiro 
em relação a sustentabilidade empresarial. 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou 
que sejam conseguidas por entrevistas serão utilizadas somente para esta pesquisa. Suas 
respostas e seus dados pessoais ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         
seu nome não aparecerá em lugar nenhum das entrevistas gravadas nem quando os 
resultados forem apresentados. 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 
métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 
responsável.  
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Nome do pesquisador responsável: Jessica de Castro 
Endereço: Rua Padre Salvatore Renna, 875 – Santa Cruz 
Telefone para contato: (42) 8808 8447 
Horário de atendimento: das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda à sexta-feira. 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da 
pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 
participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se 
segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.     

 

============================================================ 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 
Sr.(a)____________________________________________________, portador(a) da 
cédula de identidade__________________________, declara que, após leitura 
minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que 
foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos 
aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 
explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar 
voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 


