FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

ESTRATÉGIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM
MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS: um estudo empírico
sobre o uso e usuários do crédito no estado de Minas Gerais

Hudson Barbosa Evaristo

Pedro Leopoldo
2016

Hudson Barbosa Evaristo

ESTRATÉGIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM
MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS: um estudo empírico
sobre o uso e usuários do crédito

Projeto de dissertação apresentado ao
Curso de Mestrado Profissional em
Administração da Fundação Pedro
Leopoldo, como requisito parcial para a
obtenção do título de Mestre em
Administração.
Área de concentração:
organizações.
Linha
de
Corporativas.

pesquisa:

Gestão

em

Estratégias

Orientador: Prof. Dr. José Antônio Sousa
Neto.

Pedro Leopoldo
2016

658.4012
E92e

EVARISTO, Hudson Barbosa
Estratégia de captação de recursos financeiros em
micro, pequenas e médias empresas: um estudo empírico sobre o uso e usuários do crédito no estado de
Minas Gerais / Hudson Barbosa Evaristo.
- Pedro Leopoldo: FPL, 2016.
112 p.
Dissertação: Mestrado Profissional em Administração,
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, Pedro

Leopoldo, 2016.
Orientador : Prof. Dr. José Antônio Sousa Neto

1. Estratégia. 2. Micro, Pequenas e Médias Empresas.
3. Crédito.
I. Título. II. SOUSA NETO, José Antônio de, orient.
CDD: 658.4012

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Ficha catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira
CRB 6 -1590

FOLHA DE APROVAÇÃO

Título da Dissertação: “Estratégia de Captação de Recursos Financeiros em
Micro, Pequenas e Médias Empresas no Estado de Minas Gerais: um
estudo empírico sobre o uso e usuários de crédito”.

Nome do(a) Aluno(a): H U D S O N B A R B O S A E V A R I S T O

Dissertação de mestrado, modalidade Profissionalizante, defendida junto ao
Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade Pedro Leopoldo,
aprovado(a) pela banca examinadora constituída pelos professores:

Pedro Leopoldo (MG), O1 de abril de 2016

A Deus,
por me conceder saúde e força nesta jornada.

À minha amada esposa, Simone,
pelo apoio, carinho e amor.

Aos meus anjos, Ana Carolina e Diego,
minha fonte de luz e inspiração.

Aos meus pais, meu irmão e familiares,
por todo carinho e apoio.

AGRADECIMENTOS

A Deus, o Grande Arquiteto do Universo, por ter me concedido saúde, lucidez e
força para alcançar meus objetivos.

Ao meu orientador, Professor José Antônio, por todos os ensinamentos,
dedicação, paciência. Sua dedicação foi determinante para esta conquista.

Aos professores da Fundação Pedro Leopoldo, em especial ao Professor Ricardo
Jordão, pelas contribuições e esclarecimentos neste trabalho e por todos os seus
ensinamentos, que estão sendo cruciais para meu crescimento profissional.

Aos meus colegas desta jornada no Mestrado Profissional, em especial Daniela
Camargos, Gustavo Paolinelli e Vander Ribeiro, pela amizade, colaboração e
aprendizado.

A minha amada esposa, Simone, por ter tido paciência e compreensão nos
diversos dias ausentes.

Aos meus amores, Ana Carolina e Diego, que apesar da idade souberam
entender a minha ausência principalmente nos finais de semana e sempre me
receberam com todo amor e carinho. A vocês dedico esta conquista.

Aos meus amados pais, que me ensinaram todos os princípios que um homem
deve ter; sem estes fundamentos esta realização não teria sido possível.

Ao meu irmão, Anderson, meu amigo e companheiro. Minha amada afilhada,
Stella. Meu tio, Toninho, meu ídolo.

Enfim, a todos que contribuíram de alguma forma para esta conquista.

“É muito melhor lançar-se em busca de
uma conquista grandiosa, mesmo se
expondo ao fracasso, do que alinhar-se
com pobres de espírito, que nem
gozam muito nem sofrem muito, porque
vivem numa penumbra cinzenta, onde
não

conhecem

nem

vitória,

nem

derrota”.

Theodore Roosevelt.

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar as estratégias de captação de recursos
adotadas pelas micro, pequenas e médias empresas, em função do perfil
financeiro da dívida e da finalidade do crédito pretendido. A metodologia utilizada
baseou-se na pesquisa bibliográfica e questionário. A pesquisa foi desenvolvida
na forma descritiva, com abordagem quantitativa, tendo como público-alvo as
micro, pequenas e médias empresas da região central do SEBRAE Minas Gerais.
Inicialmente, este estudo fez a revisão bibliográfica a qual nos forneceu o suporte
para aplicação do questionário de pesquisa. Após consolidar os dados desse
questionário, identificou-se o capital próprio como principal fonte de financiamento
das micro, pequenas e médias empresas. Além disso, os gestores dessas
organizações afirmaram que utilizam esse recurso para as estratégias de curto e
longo prazo. No que se refere ao emprego do recurso de terceiros, foi percebido
que a maioria das empresas pesquisadas não possui estratégia definida para o
consumo deste, sendo que o custo da operação é o ponto fundamental para
definir qual linha de crédito deve ser contratada. Outro ponto observado foi o
desconhecimento dos gestores quanto ao portfólio de linhas de créditos
apresentados pelos bancos, principalmente nos recursos exclusivos para
investimentos de longo prazo.

Palavras-chave: Estratégia. Micro, Pequenas e Médias Empresas. Crédito.

ABSTRACT

This work has as a purpose to analyses the strategies of captivating adopted
resources by small and medium size enterprises, due to financial profile of debt
and finality of the intended credit. The used methodology has based on
bibliographical research and questionnaire. The research was developed
descriptively, with quantitative approach, having as the target public, the small and
medium size enterprises of central region of Sebrae Minas Gerais. Firstly, this
study did the bibliographic review which provided us support of application of the
research questionnaire. After consolidating of research questionnaire data, we
were able to identify the own capital as main source of financing of the capital
small and medium size enterprises moreover the manages of these organizations
stated that they use these resources for strategies of short and long term.
Regarding to the application of the third part´s resources it has been realized that
most of the investigated companies don´t have a defined strategy for this
consumption consisting the operation cos the fundamental point to define which
credit line must be contracted. Another observed point has been the managers´
unknowledge concerning the portfolio of credit lines proposed by banks mainly in
exclusive resources for long term investments.

Keywords: Strategy. Small and Medium Size Enterprises. Credit.
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1 Introdução

As micro e as pequenas e médias empresas, do inglês small and medium sized
enterprises (SMEs), têm papel de destaque na economia mundial. Embrião de
grandes empresas, principal geradora de emprego e oficina para os empresários
são fatores que credenciam a relevância do tema.

Para a Comissão Europeia, as SMEs são a espinha dorsal da economia daquele
continente, pois representam 99% das empresas da União Europeia (UE), tendo
gerado, nos últimos cinco anos, 85% dos empregos. No mercado norte-americano
essas organizações também desempenham papel de destaque. De acordo com o
United States Cenusus Bureau (2011), 99% das empresas norte-americanas são
pequenas e médias.

Quando se analisa o mercado brasileiro, os números das SMEs são
extremamente representativos. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE), essas instituições representam 99% das
empresas do país e geram aproximadamente 99% dos empregos formais e
atuais.

Apesar da representatividade dessas empresas para a economia mundial,
evidencia-se alta taxa de mortalidade das mesmas. A Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Ecônomico (Organisation for Economic Cooperation and DeveloSMEsnt - www.enterprise-develoSMEsnt.org/page/smallenterprises) realizou estudo em 13 países onde foi constatada taxa média de
mortalidade de 34,68% das SMEs constituídas em 2007. No Brasil, a taxa de
mortalidade das empresas constituídas em 2007 e em atividade até 2010 é de
26,4% (SEBRAE, 2013).

Diversos motivos são apresentados para essa alta taxa de mortalidade: a)
inexperiência dos gestores; b) ausência de controles gerenciais; c) informalidade
nos processos; d) ausência de capital de giro, sendo este último o mais ressaltado
pelos empresários (Santos & Ferreira 2009). Nesse contexto, fica evidente que o
crédito é determinante para a sobrevivência das SMEs e a restrição deste pode
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acarretar a alta taxa de mortalidade das empresas (Alvarenga 2012; Aoki &
Badalotti 2014; Santos & Ferreira 2009).

Na perspectiva da estratégia financeira, o crédito se mostra significativo sob duas
óticas: necessidade de capital de giro e necessidade de investimentos. Sob o
prisma da necessidade de capital giro, o crédito é crucial para manter a liquidez
das organizações, atuando na estratégia de curto prazo. Na perspectiva do
investimento, o crédito impacta na estratégia de longo prazo. Tais fatores
comprovam a constante necessidade de capital por parte das empresas, sendo o
crédito um recurso vital para a sobrevivência e o desenvolvimento sustentável das
SMEs.

Entretanto, a atual conjuntura econômica do Brasil não está propícia à oferta de
crédito. Estamos vivendo um momento de elevação na taxa básica de juros,
crescimento da inflação, queda do Produto Interno Bruto (PIB) e redução na
expansão do investimento. Esses fatores proporcionam um cenário de retração do
crédito, pois o risco das operações de crédito tende a crescer, sendo assim, as
instituições financeiras passam a ficar mais seletivas em suas análises de crédito.

As SMEs são organizações mais impactadas com a restrição ao crédito, pois os
bancos julgam que essas empresas atuam de forma amadora e a maior parte
destas não possui processos de controle gerenciais, financeiros e contábeis, o
que Berger & Udell (1998) chamaram de opacidade informal. A ausência desses
processos é determinante para elevar o risco das SMEs na concessão de crédito.

Em virtude desses fatores expostos, pode-se afirmar que a tarefa de administrar
SMEs em um ambiente de restrição de crédito se torna mais árdua. Além disso,
ressalta-se a importância de se definir uma estratégia de captação de recursos
coerente com a necessidade da empresa.

O estudo também se mostra relevante ao debater a estratégia de captação de
recursos nas SMEs. Este tema é amplamente discutido no ambiente das grandes
empresas, porém no universo das SMEs o mesmo deve ser mais bem explorado.
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As teorias atuais de finanças para captação de recursos concentram-se na
estratégia de avaliação de mercados e valorização acionária, não sendo essas
teorias aplicadas para SMEs. A estrutura de capital das SMEs está enraizada nos
recursos próprios ou de terceiros, sendo este último quase exclusivamente com
empréstimo bancário. Berger & Udell (1998) afirmam que as pequenas empresas
geralmente têm acesso somente a financiamento via capital próprio e ao mercado
de dívidas, enquanto as grandes acessam o mercado público de ações.

No obstante essa questão ainda estar por ser estudada, a presente pesquisa
pretende preencher a lacuna de pesquisa sobre a relevância da estratégia de
captação de recursos nas SMEs. Portanto, este trabalho leva à pergunta de
pesquisa: quais são as estratégias de financiamento adotadas pelas SMEs no
estado de Minas Gerais em função do seu perfil financeiro e da finalidade do
crédito pretendido?

1.1 Objetivos

O estudo a ser desenvolvido atende a um objetivo geral e outros específicos.

1.1.1 Objetivo geral

Analisar as estratégias de captação de recursos adotadas pelas micro, pequenas
e médias empresas no estado do Minas Gerais em função do perfil financeiro da
dívida e da finalidade do crédito pretendido.

1.1.2 Objetivos específicos

a) Identificar quais são as fontes de recursos efetivamente utilizadas pelas
micro, pequenas e médias empresas.
b) Verificar a compatibilidade entre a estratégia de financiamento das
empresas e a finalidade do crédito pretendido.
c) Discutir os possíveis impactos da estratégia de captação de recursos no
desempenho de micro, pequenas e médias empresas.
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Com a finalidade de atender aos objetivos específicos desta dissertação, buscouse responder às questões investigadas constantes na Tabela 1.

Tabela 1
Objetivos específicos e suas questões de investigação.
Identificar quais são as fontes de recursos
efetivamente utilizadas pelas micro, pequenas
e Médias Empresas.
Verificar a compatibilidade entre a estratégia
de financiamento das empresas e a finalidade
do crédito pretendido.
Discutir os possíveis impactos da estratégia de
captação de recursos no desempenho de
micro, pequenas e médias empresas.
Fonte: elaborado pelo autor.

a) Quais são as principais formas de
captação de recursos utilizados pelas
SMEs?
b) Com qual finalidade as SMEs utilizam o
crédito?
c) Qual o critério utilizado pelas SMEs para
definir a linha de crédito contratada?
d) As SMEs possuem uma estratégia de
captação de recursos definida?
e) Como a estratégia de captação de
recursos pode impactar na geração de
valor da empresa?

1.2 Justificativa

A importância do tema está associada à relevância das SMEs para a economia
global e a sociedade. Nesse sentido, é evidente que os gestores dessas
empresas necessitam de estudos relevantes que discutam temas inerentes à
estratégia dessas organizações. Entretanto, para atender ao objetivo desta
dissertação, será abordada a estratégia de financiamento com foco nas decisões
captação de recursos.

Assim, este trabalho visa a ampliar o debate sobre a importância da estratégia de
captação de recursos nas SMEs. As análises produzidas neste estudo serão úteis
para identificar se as SMEs possuem estratégia de captação de recurso.

Sob o ponto de vista acadêmico, o estudo contribui para o conhecimento, uma
vez que identifica quais são as linhas de crédito consumidas pelas SMEs e a
destinação do mesmo. Essa descoberta permite ampliar o debate sobre a
estratégia de captação de recursos das SMEs. Assim, espera-se contribuir para
avançar nos estudos sobre o tema proposto, cooperando para minimizar a lacuna
existente atualmente sobre estudos de estratégia de captação de recursos nas
SMEs.
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Para a comunidade empresarial, esta pesquisa se mostra pertinente, pois
identificar e discutir as formas de se captar recursos é de extrema relevância para
os administradores das SMEs. Diante das descobertas deste estudo, os gestores
financeiros

terão

informações

relevantes

para

adotar

estratégias

de

financiamentos que tornem suas organizações mais competitivas no mercado
globalizado.

Este estudo justifica-se ainda para a sociedade, devido à magnitude das SMEs na
economia global. Essas empresas são as maiores geradoras de emprego no
Brasil e no mundo. Dessa forma, proporcionar conhecimento que as tornem mais
competitivas é extremamente importante para a sociedade.

O presente trabalho também é relevante para o autor, visto que o próprio é um
profissional atuante na gestão financeira. Assim, os conhecimentos deste estudo
serão aplicados na administração financeira de suas empresas. O trabalho
também servirá como referência para sua atividade de professor acadêmico,
proporcionado contínuo estudo sobre o tema.

1.3 Estrutura da dissertação

Nesta dissertação a investigação se dará por meio de pesquisa tipo survey junto
às SMEs da região central de Minas Gerais. O trabalho possui oito capítulos
contando com esta introdução, a qual descreve o tema e sua relevância, o
problema de pesquisa e os objetivos do estudo.

Do segundo ao quinto capítulo serão expostos os fundamentos teóricos que dão
suporte à pesquisa. O capítulo dois tem como sustentação o debate da estratégia
de captação de recursos. No terceiro capítulo expõe-se a teoria sobre as
organizações e em seguida serão apresentados os conceitos sobre as SMEs e
sua relevância para a economia. No quarto capítulo o debate concentra-se na
estrutura de capital, abordando suas principais teorias, a estrutura de capital no
Brasil e nas SMEs. O quinto capítulo faz breve exposição do sistema financeiro
nacional e discorre sobre o mercado de crédito brasileiro.
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No sexto capítulo serão mostrados os aspectos metodológicos da pesquisa, no
qual serão evidenciados o método de pesquisa e a abordagem. Serão descritos
os procedimentos da coleta de dados e as estratégias utilizadas. Por fim, serão
apresentadas as limitações metodológicas.

No sétimo capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa e a discussão
destes resultados, verificando-se quais são as linhas de crédito utilizadas pelas
SMEs e para quais finalidades. Assim, será possível identificar a estratégia de
captação de recursos adotada atualmente e quais os possíveis impactos dessa
estratégia na gestão financeira.

Por último, o oitavo capítulo fará a conclusão do estudo, retornando aos objetivos
iniciais com o propósito de observar se os mesmos foram atendidos. Nesse
capítulo também serão descritas as contribuições do estudo para o conhecimento
e as sugestões e recomendações para pesquisas futuras em função de
problemas observados e que não foram respondidos por este estudo. Também
serão expostas as limitações da pesquisa.
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2 Estratégia Empresarial

No capítulo anterior foi apresentado o tema a partir do qual a pesquisa se
desenvolve, o problema que motiva este estudo, os objetivos que o conduzem e
suas justificativas.

Neste capítulo serão descritas as teorias e autores que fundamentam e sustentam
a coleta de dados e análise de resultados, dividido em duas seções. A primeira
seção faz um breve relato sobre a importância da estratégia para as organizações
e a segunda discorre sobre a estratégia de captação de recursos nas SMEs.

2.1 Estratégia

O mundo globalizado dos negócios atualmente exige das empresas constantes
mudanças para que elas suportem as pressões do mercado. Dessa forma, a
estratégia passa a ser fundamental para a sobrevivência das organizações.

Os conceitos sobre estratégia são amplamente debatidos pela academia por
diversos autores, nos quais se destacam Assof (como citado em Ferreira, Morais,
Vianna & Neves, 2014), Mintzerberg e Quinn (2001) e Kaplan & Norton (1997).
Entretanto, não existe um conceito único aceito sobre o tema, podendo ser
adotado de forma individual ou em conjunto, com o intuito de resolver
determinado momento ou problema da organização. Assof (como citado em
Ferreira et al., 2014) define a estratégia como um conjunto de regras que deve ser
utilizada de forma adequada para a tomada de decisão com a finalidade de
orientar o comportamento da organização.

Já Mintzerberg e Quinn (2001, p. 20) definem estratégia como o padrão ou plano
que integra as principais metas, políticas e sequência de ações de uma
organização. Os autores certificam que a estratégia bem formulada ajuda a
ordenar e alocar os recursos de uma organização com base em suas
competências internas.
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Para Kaplan e Norton (como citados em Gomes, 2014), as organizações só
atingem seus objetivos se seus membros estiverem alinhados com a estratégia.

A estratégia é a peça fundamental que deve ser utilizada por todas as
organizações que desejam sobreviver ao mercado competitivo nos dias
atuais. Estratégia torna-se, portanto, uma elaboração metodológica do
plano de ações que a empresa decide tomar (Kaplan & Norton, como citado
em Gomes 2014, p. 21).
Assim, identifica-se que a estratégia inicia-se na definição do negócio até todo o
planejamento. O sucesso da estratégia é conhecer todo o ambiente em que a
empresa está inserida e conseguir o comprometimento de todos os colaborados
da instituição.

Uma vez que o sucesso da estratégia está vinculado ao conhecimento de todo o
ambiente, é dever do gestor financeiro tomar decisões que impactam na geração
de valor de suas empresas.

Sendo assim, alguns gestores focam suas estratégias em ações que promovem o
aumento do caixa e lucro contábil. Entretanto, essa ação é contestada por
estudiosos. Assaf e Lima (2010) destacam que o lucro é uma medida de
desempenho e que não associa o risco inerente à atividade da empresa. Gitman
(2001) também questiona a gestão baseada na maximização de lucro e afirma
que, nessas condições, a gestão fracassaria por três motivos: a) o tempo dos
retornos esperados; b) o fluxo de caixa disponível para os acionistas; c) risco.

Os administradores financeiros devem ter como cerne de suas estratégias
financeiras a geração de valor. A meta da empresa, por conseguinte, são todos os
gerentes e empregados e é maximizar a riqueza dos proprietários e da empresa
(Gitman, 2001, p. 44).

Ao focarem a estratégia na geração de valor, as organizações passam a gerar
retorno superior aos investimentos, tornando-se mais atrativas. Uma empresa cria
valor quando é capaz de cobrir todos os seus custos operacionais e também o
custo de capital (ob).
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Nesse cenário, nota-se a importância da estratégia financeira para as empresas,
independentemente de sua atividade operacional. A estratégia financeira baseiase em três decisões: a) investimentos; b) financiamento; c) distribuição de
dividendos.

Estratégia Financeira
Alocação
de
Estratégia de Longo Prazo

Recursos

Estratégia de Curto Prazo
Investimento

Política de Dividendos

Financiamento

Investimento
Financiamento

Geração de Valor

Gestão da Liquidez

Sobrevivência

Sobrevivência

Figura 1 - Estrutura da estratégia financiamento.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A estratégia de investimento tem como objetivo identificar, avaliar e selecionar o
investimento (ativo) que gere mais benefícios futuros. Assim, ao escolher o
investimento, este deve proporcionar retorno superior à taxa exigida pelos
credores.

A estratégia de financiamento ou estratégia de captação de recursos tem como
finalidade estabelecer as fontes de financiamentos, com o objetivo de definir a
estrutura de capital que melhor atenda à empresa.

Quanto à estratégia de distribuição de dividendos, a mesma refere-se à
distribuição dos lucros para seus acionistas ou a reter esses valores para a
aplicação em novos investimentos.
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Assim, reconhece-se que as estratégias de financiamento, investimento e
distribuição de dividendos devem estar alinhadas para proporcionar a geração de
riqueza.

Assaf (1997) já advogava nessa causa ao sustentar que as decisões de
investimento e financiamento devem estar integradas entre si, pois as decisões de
financiamento descrevem as taxas de retorno exigidas pelos detentores do
capital, enquanto a de investimento preocupa-se com os retornos esperados.
Assaf (1997) complementa que deve ocorrer a interação com a política de
dividendos, pois estes podem ficar retidos como forma de financiar novos
investimentos.

2.1.1 Estratégia de captação de recursos nas micro, pequenas e médias
empresas

A maioria das SMEs possui duas formas de captação de recursos, sendo: capital
de terceiros e capital próprio.

O capital de terceiros são todos os fundos levantados junto aos credores.
Segundo Assaf e Lima (2010), esses fundos estão representados basicamente
por empréstimos e financiamentos, porém se destacam outras fontes de recursos
as quais podem ser consideradas como autofinanciamento: a) provisões; b)
contas a pagar; c) empréstimos e financiamentos bancários.

As provisões e o contas a pagar são créditos espontâneos, pois são gerados de
forma natural dentro do fluxo de caixa das empresas e ambos são créditos não
onerosos, pois não há incidência de juros. As provisões são geradas à medida
que são retidos os impostos, os quais são pagos em data futura. Já as contas a
pagar, ocorre quando as empresas conseguem quitar seus compromissos após o
recebimento de suas vendas. Neste caso, os recursos em caixa ficam disponíveis
antes de quitar com os fornecedores.

A terceira fonte de crédito de terceiros são os empréstimos e financiamentos
bancários, operações realizadas com base em contratos cujas partes determinam
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as quantias emprestadas ou financiadas, prazo da operação e taxa de juros.
Essas operações não são espontâneas.

O capital próprio é outra fonte de recurso representado no patrimônio líquido e é
recurso investido na empresa pelo quotista ou acionista. Para Sousa e Martins
(2010), esses fundos não têm prazo estabelecido para reembolso, permanecendo
na empresa por tempo indeterminado.

Nas SMEs, esses recursos possuem basicamente duas origens: recursos dos
sócios e retenção de lucros

Recursos do sócio são os aportes de capital, já a retenção de lucros ocorre
quando os proprietários do capital optam por reinvestir esse lucro na empresa.

Tabela 2
Principais diferenças entre capital próprio e de terceiros
Característica

Capital Próprio

Capital de Terceiros

Participação da Administração
Sim
Não
Reivindicação sobre o lucro e ativos
Sim
Não
Vencimento
Não estabelecido
Estabelecido
Tratamento tributário
Não há deduções
Dedução dos juros
Fonte: Gitman, L.J. (2001). Princípios de Administração Financeira Essencial. (J, Ritter Trad., Cap.
3, 2. ed., p. 86). Porto Alegre. Bookman. Adaptado pelo autor.

Os recursos também são classificados, quanto ao prazo, em curto prazo e longo
prazo. Os recursos de curto prazo são aqueles que possuem período de quitação
até 12 meses da data de contratação, enquanto os recursos de longo prazo são
aqueles que possuem prazo superior a 12 meses para quitação a partir de sua
contratação.

O crédito de curto prazo tem como finalidade subsidiar a gestão da liquidez da
empresa, ou seja, sua necessidade de capital de giro. Em contrapartida, as linhas
de longo prazo têm como objetivo arcar com novos investimentos com a
finalidade de gerar valor para organização.
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Tabela 3
Vantagens e desvantagens do crédito de curto e longo prazo
Característica

Tempo para aquisição

Flexibilidade

Custo da dívida

Curto Prazo
São adquiridos mais rápidos,
pois demandam análises mais
simples.
Geralmente possuem mais
flexibilidade de negociação,
contratos mais simples, menos
exigência de garantias.
Em condições normais
apresentam taxa de juros mais
baixas.

Longo Prazo
Demandam análises mais complexas,
pois períodos longos estão sujeitos a
várias oscilações de mercado. Assim
essas linhas de concessões demandam
mais tempo.
Contratos mais rígidos devido às
exigências de garantias, pouca
flexibilidade para pagamentos
antecipados.
Geralmente apresentam taxa de juros
mais altas devido à extensão do prazo
da operação, o que deixa o credor
vulnerável por mais tempo.

Alto, em virtude das altas
Médio, graças à estabilidade da taxa de
oscilações na taxa de juros de
juros de longo prazo.
curto prazo.
Fonte: Brigham, E. F., & Weston, J. F. (2000). Fundamentos da Administração. (S, Stancatti, Trad.,
10. ed., p. 389-391). São Paulo: Perason Makron Books. Adaptado pelo autor.
Risco da dívida

A Tabela 3 evidencia pontos fundamentais para a tomada de decisão dos
gestores ao definirem a linha de crédito. Observa-se que as operações de curto
prazo são menos burocráticas, mais rápidas para contratar e mais flexíveis.
Quanto ao custo da dívida, identifica-se discordância entre a teoria e o mercado
brasileiro. A base teórica fundamentada na Tabela 3 afirma que operações de
curto prazo tendem a apresentar taxas inferiores às de longo prazo.
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3

As Organizações e as Micro, Pequenas e Médias Empresas

O capítulo anterior teve como objetivo apresentar a relevância da estratégia e
para as organizações. Nesse capítulo será exposta a significância das
organizações na sociedade moderna e a importância das SMES para a economia.

Este capítulo é dividido em duas seções. Na primeira relatam-se o histórico e
conceitos das organizações. Na segunda e última seção descrevem-se a
magnitude das SMEs para a economia mundial e nacional, seu marco legal e os
critérios existentes para se classificá-las.

3.1 As organizações na sociedade moderna

Na sociedade moderna, grande parte dos produtos e serviços são gerados e
realizados por organizações. Estas se utilizam de recursos como conhecimento,
informação, pessoas, entre outros, a fim de gerar processos complexos de
produção, os quais permitem atender à demanda atual. Para Chiavenato (2004, p.
8), “o propósito de todas as organizações é produzir produtos e serviços que
atendem às necessidades dos clientes e usuários”.

As organizações podem ser de pequeno ou grande porte, com ou sem fins
lucrativos. Entre essas organizações, têm-se as empresas que possuem como um
de seus objetivos a geração de riqueza independentemente do seu porte.

Podem-se conceituar as organizações empresarias quanto ao aspecto financeiro
em três tipos: a) individual; b) sociedade por quotas; c) sociedade por ações.

A empresa individual é aquela que possui um único proprietário. Brigham e
Weston (2000) ressaltam que muitas empresas iniciam dessa forma e após um
período são transformadas em sociedades por cotas ou sociedades por ações.
Jaffe, Ross e Westerfied (2009) citam como vantagem das empresas individuais o
baixo custo de administração. Já Brigham e Weston (2000) alertam para a
dificuldade de obtenção de crédito por parte dessas empresas.
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Sociedade por cotas são formadas na união de duas ou mais pessoas com a
finalidade de se constituir uma empresa. Esta pode ser dividida em sociedade
geral, que é caracterizada quando todos os sócios concordam em repartir os
lucros e prejuízos; ou sociedades limitadas, as quais permitem que algum sócio
tenha responsabilidade limitada ao valor fornecido.

Sociedade

por

ações

são

empresas

que

distinguem

proprietários

de

administradores. Para Jaffe e Ross (2009), esse tipo de empresa é o mais
importante para a economia. Brigham e Weston (2000) salientam que a
separação entre proprietário e diretores confere à sociedade por ações três
grandes vantagens: a) vida limitada; b) facilidade na transferência de direito de
propriedade; c) passivo limitado.

Tabela 4
Vantagens e desvantagens dos tipos de empresas
Vantagens

Desvantagens
Difícil obtenção de recursos de
De fácil e de baixo custo para se
terceiros, proprietário possui passivo
Firma Individual
formar. Pouca regulamentação
ilimitado pessoal e vida da empresa
governamental e baixa tributação.
é limitada.
Dificuldade de transferência da
De fácil e de baixo custo para se
propriedade, lucro tributado com
Sociedade por quotas
formar, sócio limitado geralmente
rendimento pessoal, mais dificuldade
possui passivo limitado.
ao crédito.
Vida ilimitada, fácil transferência de
Alta carga tributária necessita
Sociedade Anônima
direito de propriedade e passivo
atender a diversas e complexas
limitado.
exigências governamentais.
Fonte: elaborado pelo autor.

Ao verificar as desvantagens das empresas individuais e sociedades por cotas,
notam-se algumas semelhanças, entre as quais se destaca a dificuldade do
acesso ao crédito. Essa restrição ao crédito é o fator determinante para não se
enquadrar as empresas de grande porte como firma ou sociedade por quotas.

É muito difícil que empresas de grande porte sobrevivam como firmas
individuais ou sociedades por quotas. A principal vantagem reside no custo
de constituição. A seguir, as desvantagens, que podem tornar-se sérias: (1)
responsabilidade limitada, (2) duração limitada do empreendimento, (3)
dificuldade na transferência da propriedade. Essas três desvantagens
conduzem à (4) dificuldade de levantamento de recursos financeiros (Jaffe
& Ross, 2009, p. 31).
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Nesse ambiente, verifica-se que as SMEs, na grande maioria, estão classificadas
como empresa individual ou sociedade por cotas em face da menor complexidade
dessas organizações. Pode-se notar que essas organizações iniciam suas
atividades com barreiras ao acesso ao crédito. Brigham e Weston (2000) e Jaffe e
Ross (2009) corroboram ao afirmarem que as empresas de pequeno porte
geralmente são firmas individuais, que manifestam grandes dificuldades na
concessão de recursos financeiros.

3.2 Micro, pequenas e médias empresas

3.2.1 A relevância das pequenas e médias empresas

Na atualidade, as SMEs exercem papel de destaque na economia brasileira e
mundial. Essas empresas representam 99% das empresas da UE, Estados
Unidos e Brasil. Geram aproximadamente 85% dos empregos na UE, chegando a
99% dos empregos gerados no Brasil. Tais números tornam essas empresas as
principais geradoras de emprego e renda no mundo.

Segundo o SEBRAE, atualmente as SMEs são as principais geradoras de riqueza
no comércio brasileiro, pois são responsáveis por 53,4% do PIB do setor. No setor
de serviços essas empresas disponibilizam mais de um terço da riqueza do país,
com 36,3% do PIB; e na indústria sua participação é menor, com 22,5% do PIB.
Dessa forma, as SMEs geram aproximadamente 27% da riqueza do Brasil, o que
representa R$ 599 bilhões, conforme estudo do SEBRAE (2013).

Adicionado a esses fatores, verificou-se a participação dessas empresas na
balança comercial do Brasil. Hoje 74% das empresas que exportam no Brasil são
SMEs, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (recuperado de: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/).

Esses dados demonstram a relevância dessas empresas para o desenvolvimento
social e econômico do país. Segundo o SEBRAE (2013), quando se verificaram
essas empresas de forma isolada, as mesmas representaram pouco, porém, ao
ser feita uma análise em conjunto, identificou-se que as SMEs são decisivas para
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a economia do Brasil e que não é possível pensar em desenvolver o país sem se
preocupar com essas empresas.

3.2.2 O marco legal das micro, pequenas e médias empresas no Brasil

No Brasil, as SMEs possuem seu marco legal nos artigos 146, 170 e 179 da
Constituição Federal (CF) de 1998, pois estes regulamentam medidas especiais e
de apoio às micro, pequenas e médias empresas. Porém, ficou a cargo do artigo
179 inserir o tratamento jurídico diferenciado junto a esse segmento, com a
finalidade de simplificar ou reduzir as obrigações tributárias, previdenciárias e
creditícias.

A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação
de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias
ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei (Brasil, 1988, artigo
179 de 1998).
O artigo 146 da CF dispõe de tratamento diferenciado para esse segmento de
empresas na arrecadação de tributos, regulamentando um regime único de
arrecadação de impostos por parte da União, do estado e dos municípios.

Os artigos retratados mostram as principais medidas de proteção do Estado para
com estas empresas e visam a um apoio legal a partir de legislação específica
das SMEs. O intuito principal dessa proteção é facilitar a constituição dessas
empresas e fortalecer esse segmento devido à sua representatividade no
desenvolvimento econômico do país, porém se pode afirmar que muitas barreiras
se perpetuam, dificultando a evolução sustentável de grande parte dessas
empresas.

3.2.3 Classificações das micro, pequenas e médias empresas

Atualmente existem diversos critérios para classificar SMEs - quantitativos,
qualitativos ou até mesmo a combinação de ambos.
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Os quantitativos observam dados econômicos e/ou contábeis. Nestes, as
empresas são classificadas de acordo com seu faturamento, número de
funcionários, valor de ativos e capital social, entre outros fatores.

A

classificação

qualitativa

considera

informações

de

cargos

e

suas

especializações, dificuldades na obtenção de financiamentos, domínio de
mercado, produtos comercializados, entre outros.

O primeiro país a definir critérios para as SMEs foram os Estados Unidos da
América, em 1948. O Selective Service Act estabeleceu que as entidades para
serem consideradas pequena empresa deveriam obedecer aos seguintes
critérios:

a) Posição no comércio ou indústria do qual faz parte não ser dominante;
b) Número de empregados não ser superior a 500;
c) Ser operada independentemente.

A União Europeia, por meio da Recomendação da Comissão das Comunidades
Europeias, define como pequena e média empresa de forma quantitativa:

a) Número de empregados inferior a 250 pessoas;
b) Volume de negócios anual até 50 milhões de euros;
c) Ressalva no balanço patrimonial, o qual não pode exceder 43 milhões de
euros.

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), por intermédio de sua Resolução n°
59/98, também adota uma política de apoio à SMES, determinando seus
parâmetros para classificar essas empresas de forma quantitativa e considerando
três fatores: a) setor de atividade; b) número de funcionário; c) faturamento bruto
anual em dólar.
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Tabela 5
Classificação das SMEs pelo MERCOSUL
Indústria
Tamanho
Número de funcionário
Faturamento Bruto US$
Micro
1 - 10
Até 400,000
Pequena
11 – 40
400,000.01 – 3,500,000.00
Média
41 - 200
3,500,00.01 – 20,000,000.00
Comércio e Serviço
Tamanho
Número de funcionário
Faturamento Bruto US$
Micro
1–5
1 – 200,000.00
Pequena
6 – 30
200,000.01 – 1,500,000.00
Média
31 – 80
1,500,000.01 – 7.000,000.00
Fonte: Resolução n° 59/98 do MERCOSUL http://www.mercosur.int/msweb/portal%20
intermediario/Normas/normas_web/Resoluciones/PT/Res_059_098_Pol%C3%ADtica%20Apoio%2
0Pequen%20M%C3%A9dia%20Empresas_Ata%204_98.PD. Adaptada pelo autor.

No Brasil, os parâmetros para classificar as SMEs são definidos pelo Decreto
5.028/2004, de 31 de março de 2014, o qual utiliza metodologia quantitativa:
“microempresa: a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita
bruta

anual

igual

ou

inferior

a

R$

433.755,14”

(recuperado

de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5028.htm).

Empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual
que, não enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual
superior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e
cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) e igual ou inferior a R$
2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e
dois reais) (Decreto 5.028/2004 recuperado de: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5028.htm).
De acordo com o decreto, o indicador básico para classificar a empresa é a
receita bruta anual, que tem como objetivo classificar as empresas para
programas de tributação no âmbito federal e estadual. A metodologia também é
aplicada para definir linhas de crédito em bancos públicos e privados,
principalmente em programas de fomento.

Entretanto, no Brasil esse critério não é o único adotado, diversas organizações,
entre elas a Receita Federal do Brasil (RF), SEBRAE, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e instituições financeiras, empregam métodos
particulares.
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A RF utiliza-se da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, para
definir o porte da empresa. Nesta, as empresas com receita bruta igual ou inferior
a R$ 360.000,00 no ano-calendário serão classificadas como microempresa. As
empresas de pequeno porte serão aquelas que tiverem receita bruta anual
superior a R$ 360.000,00 e inferior a R$ 3.600.000,00.

Para o SEBRAE (2013), a classificação das SMEs pode ser feita com base em
dois critérios: pela receita auferida e pelo número de colaboradores de acordo
com o ramo de atividade da empresa. Entretanto, o SEBRAE usa a classificação
com base no número de funcionários, uma vez que essa metodologia também é
adotada pelo IBGE.

Tabela 6
Classificação das empresas conforme o SEBRAE
Indústria

Comércio e Serviços

Número de Empregados

Número de Empregados

Até 19

Até 9

De 20 a 99

De 9 a 49

Média

De 100 a 499

De 50 a 99

Grande

Mais de 500

Mais 100

Micro
Pequena

Fonte Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Sebrae. (2013). Sobrevivência
das empresas no Brasil. Coleção de estudos e pesquisa.
Disponível em
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Sobrevivencia_das_empresas_no_
Brasil=2013.pdf.

Além das classificações citadas, verificou-se que as instituições financeiras
também adotam critérios próprios para definirem o porte da empresa.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um
desses casos. O banco elege uma categorização única para todas as atividades e
com base no faturamento anual da empresa, conforme representado na Tabela 7.
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Tabela 7
Classificação das empresas conforme o BNDES
Classificação

Receita operacional bruta anual
≤ R$ 2,4 milhões

Microempresa
Pequena empresa

> R$ 2,4 milhões e ≤ R$ 16 milhões

Média empresa

> R$ 16 milhões e ≤ R$ 90 milhões

Média-grande empresa

> R$ 90 milhões e ≤ R$ 300 milhões

Grande empresa
Fonte site do BNDES: http://www.bndes.gov.br.

> R$ 300 milhões
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4

Estrutura de Capital

No capítulo anterior, o foco foi nas organizações e nas SMEs. Neste capítulo são
apresentadas as teorias e conceitos da estrutura de capital. Este será dividido em
três seções. Na primeira serão expostas as teorias e conceitos da teoria de
capital. Na segunda seção será retratada a estrutura de capital no Brasil. Por
último será anunciada a estrutura de capital nas SMEs, com foco nas empresas
brasileiras.

4.1 Teorias sobre estrutura de capital

A estrutura de capital é peça fundamental na estratégia de financiamento das
empresas. Brigham & Weston (2004) destacam que a empresa, após analisar
alguns fatores, deve estabelecer uma estrutura-alvo de capital, a qual pode ser
considerada um mix de endividamento. Uma vez que a estrutura de capital define
a proporção de utilização das fontes de recursos, ela impacta diretamente no
custo de capital, influenciando a geração de riquezas. Assaf e Lima (2010)
compartilham dessa visão quando afirmam que o objetivo das empresas é gerar
valor, assim, selecionar de forma correta suas fontes de financiamento pode gerar
mais riqueza para a empresa.

Há mais de 60 anos são realizados estudos sobre estrutura de capital. O tema
começou a gerar interesse pela academia no final dos anos 50, com o trabalho de
Modigliani and Miller (MM), em 1958. Eles afirmam que as empresas não alteram
seu valor, modificando sua estrutura de capital, desde que atuem em condições
ideais. Além disso, no seu estudo de 1958, referem que não existe uma estrutura
de capital ótima. A partir do estudo MM, diversos trabalhos foram apresentados
com a finalidade de se aprofundar no tema estrutura de capital. Porém, apesar de
vasta pesquisa, não existe consenso sobre o assunto e a divergência entre as
teorias sobre a estrutura de capital é notória. A proposição de MM foi
empiricamente testada em diversos trabalhos publicados, no entanto, em face das
imperfeições do mercado, vários argumentos surgiram para debate (Assaf, 1997).
Dando continuidade aos estudos de MM, novas proposições surgiram sobre a
estrutura de capital, entre as quais se destacam as citadas a seguir.

38

Assaf e Lima (2010), Póvoa (2004) e Reis e Gil (2014) defendem que a teoria
sobre a estrutura de capital está dividida em duas teorias: a convencional e a
teoria Modigliani and Miller.

Outros autores - como Oliveira, Tabak, Resende e Cajueiro (2012), Vieira (2013),
Vieira, Silva e Santos (2013) e Kaveski & Hall (2015) - acreditam que a teoria
sobre estrutura de capital se fundamenta nas teorias da Trade-off, Pecking oder e
Market timing.

4.1 .1 Teoria Modiglian and Miller

Modiglian and Miller iniciaram o debate da estrutura de capital em 1958 com a
publicação do seu trabalho intitulado The Cost of Capital, Corporate Finance, and
the Theory of Investiment. Nesse artigo, os autores alicerçavam sua teoria em três
proposições, entretanto, para a efetividade dessas proposições MM, os mesmos
apresentavam suposições iniciais, entre as quais se sobressaem:

a) Mercado de capitais perfeitos;
b) As pessoas físicas e jurídicas conseguem empréstimos com taxa livre
de risco;
c) Ausência de impostos;
d) Todo o lucro será distribuído para os acionistas.

Considerando essas suposições, o estudo MM estabelece três proposições.

Proposição I: afirmar que o valor da empresa não depende da estrutura de capital
da mesma.
The market value of any firm is independent of its capital structure.
[…]. Our proposition then is: That is, averagc cost of capital to any
firm is completel y independente of its capital structure (Modiglian &
Miller, 1958, p. 268-269)2.

2

Valor de qualquer empresa no mercado independente da sua estrutura de capital. Nossa
proposta, então, é: o custo médio ponderado de capital para qualquer empresa é completemente
independente de sua estrutura de capital.
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Proposição II: defende a argumentação de que o rendimento esperado de uma
ação é igual à capitalização do seu fluxo acrescido de um prêmio pelo risco.

The expected yield of a share of stock is equal to the apppropriate
capitalization rate for a pure equity stream in the class, plus a premium
related to financial risk (Modiglian & Miller, 1958, p. 271)3.
A terceira e última proposição de MM está fundamentada na política de
investimentos. Nesta os autores argumentam que a taxa de corte é independente
da forma do investimento.

We may say that regardless of the financing used, the marginal cost of
capital to a firm is equal to the average cost of capital, which is in turn equal
to the capitalization rate for an unlevered stream in the class to which the
firm belongs (Modiglian & Miller, 1958, p. 288)4.
Considerando que o cenário apresentado MM trata-se de um mundo hipotético
não real, seus conceitos foram precursores para o início dos estudos da estrutura
de capital, dando origem às novas teorias. “Já que várias dessas suposições são
evidentemente irreais, a posição MM era apenas o começo da pesquisa da
estrutura de capital” (Brigham & Weston, 2004, p. 684).

4.1.2 Teoria convencional

A teoria convencional aceita que as empresas possam combinar suas fontes de
financiamento de forma a definir um valor mínimo para o custo total de capital.

A teoria de estrutura de capital ótima baseia-se na hipótese de que, para todas as
empresas e/ou indústrias, há uma proporção considerada ideal dentro do capital
total entre recursos de terceiros e próprios. Esse mix ideal produzirá como
resultados o menor valor possível para o custo médio ponderado de capital
(Póvoa, 2004, p. 256).

3

O rendimento esperado de uma ação é igual à taxa de capitalização apropiada para um fluxo de
capital próprio pura, acrescido de um prêmio relacionado ao risco financeiro.
4 Podemos dizer que, independentemente do financiamento utilizado, o custo marginal de capital
numa empresa é igual ao custo médio de capital , que por sua vez é igual à taxa de capitalização
para um fluxo desalavancado na classe a que a empresa pertence
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Os autores Assaf e Lima (2010) e Reis e Gil (2014) também defendem essa
teoria. Para Assaf e Lima (2010), ao maximizar seu custo total de capital, a
empresa torna seus projetos de investimentos mais rentáveis, aumentando seu
valor de mercado. Já Reis e Gil referem que “os tradicionalistas defendem que as
empresas devem buscar combinação ótima de capital de terceiros e próprio para
maximizar seu valor de mercado” (Reis & Gil, 2014, p. 43).

Essa teoria admite que a empresa possui um ponto ótimo, ou seja, existe uma
relação ideal entre capital de terceiros e próprio, em que o custo de capital
ponderado dessas fontes de recursos é mínimo. À medida que a relação entre
capital de terceiros e próprio aumenta, o custo médio ponderado tende a subir em
face da presença crescente do risco financeiro.

À medida que a empresa se endivida, o mercado a percebe como mais
arriscada, cobrando uma taxa de juros adicional nos empréstimos.
Concomitantemente, aumenta a percepção de risco sobre a companhia, o
que gera elevação imediata do custo de capital próprio (Póvoa, 2004, p.
256).
Assim, na teoria convencional os gestores financeiros devem estabelecer um
intervalo na relação capital de terceiros e próprio, com o intuito de atingir a
estrutura ótima de capital, proporcionando a maximização do valor da empresa.
Esse argumento é defendido por Assaf e Lima (2010), os quais acreditam que a
estrutura de capital de uma empresa e o seu risco são calculáveis. Dessa forma,
é possível encontrar uma estrutura ótima de capital que reflete o valor
maximizado da empresa.

4.1.3 Trade-off

A trade-off é fundamentada em se definir uma meta de estrutura de capital com o
objetivo de maximizar o valor das empresas. “A hipótese trade-off aponta para a
existência de uma estrutura capital ótima, atingida no ponto em que os custos
marginais de falência igualam os benefícios fiscais marginais do aumento da
dívida” (Vieira, 2013, p. 39).
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Nesse conceito, a trade-off sustenta que as organizações devem utilizar
preferencialmente a dívida com a finalidade de usar o benefício tributário da
dívida. Entretanto, ao empregar um volume considerável de dívida, as
companhias passam a ocorrer em dois custos consideráveis: risco falência e
custo de agência. “A abordagem trade-off combina o benefício fiscal decorrente
da dívida com o efeito nefasto dos custos de falência que lhe são associados, já
que a probabilidade de incorrer em falência é crescente, com alto grau de
endividamento” (Vieira, 2013, p. 39).

O risco falência está associado à incapacidade de se cumprir com as obrigações
impostas pelo financiador, acarretando dificuldades financeiras. “A desvantagem
do financiamento com dívidas é representada pelo custo falência, decorrente do
alto nível de alavancagem financeira” (Silva & Nakamura, 2014, p. 78).
Vieira também pactua da alta probabilidade do risco de falência na trade-off. “A
abordagem trade-off combina o benefício fiscal decorrente da dívida com o efeito
nefasto dos custos de falência que lhe são associados, já que a probabilidade de
incorrer em falência é crescente com o grau de endividamento” (Vieira, 2013, p.
40).

O custo de agência aparece quando existem interesses divergentes em duas
situações: conflito entre acionistas e administradores e conflito entre acionistas e
credores, uma vez que estes possuem interesses divergentes. “Os conflitos de
interesses existem quanto à divisão da empresa em obrigações e direitos
assimétricos entre os acionistas, credores e gerentes” (Kaveski & Hall, 2015, p.
145).

Outra característica do conflito de agência na trade off é a utilização excessiva da
dívida por parte dos gestores, que pode acarretar a perda de novos
investimentos. Isso pode gerar consequências negativas na maximização de
riqueza, pois o investimento futuro pode ser mais atrativo e não realizado devido à
ausência de financiamentos. Tal constatação também é fundamentada por
Marques (2011), que assevera que o conflito de agência está relacionado à trade
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off, sendo que este pode aumentar o risco da empresa com impacto direto nas
decisões operacionais e de investimentos.

4.1.4 Pecking oder

A teoria de Pecking oder é fundamentada na assimetria de informações. Nesse
ambiente acredita-se que os administradores detêm mais informações sobre os
riscos e valores de suas empresas do que os investidores externos.

Essa assimetria de informações impacta efetivamente na estrutura de capital das
empresas, principalmente na emissão de ações. Myres e Majluf (como citado em
Tedeschi, 1997) argumentam que, diante de os administradores possuírem mais
informações, os investidores subavaliam a emissão de ações para qualquer
investimento. Isso posto, os administradores tendem a utilizar preferencialmente
recursos internos.

Oliveira et al. (2012) sustentam que inicialmente as empresas preferem a
utilização de financiamento próprio. Se houver necessidade de captar recursos de
terceiros, primeiramente optam pela emissão de debêntures e por último pela
emissão de ações.

Assim, a teoria Pecking oder fundamenta que as empresas mais lucrativas são as
menos endividadas, pois estas conseguem financiar seus investimentos com
recursos próprios.

4.1.5 Market timing

O cerne da teoria de Market timing está no contexto externo do mercado de
ações. Essa teoria estabelece que não existe estrutura ótima de capital e sim o
momento adequado para atuar no mercado de ações.
Para Oliveira et al. (2012, p. 9), “Market timing é a prática da emissão de ações no
momento em que elas estão sobrevalorizadas e a compra quando estão
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subvalorizadas, a fim de explorar a flutuação temporária de preços e comparar o
custo de capital das distintas formas de financiamento”.

Oliveira et al. (2012) e Vieira, Silva e Santos (2013) corroboram a teoria de Market
timing ao evidenciarem em seus estudos que algumas empresas adotam
comportamentos oportunistas, ou seja, as empresas preferem emitir ações em
momentos em que a economia encontra-se em expansão.

4.2 Estrutura de capital no Brasil

Grande parte da literatura encontrada sobre o tema estrutura de capital foi
baseada em mercados desenvolvidos e principalmente no mercado americano.
Entretanto, cada país possui sua economia com características específicas as
quais influenciam diretamente na estrutura de capital das empresas. No Brasil,
identifica-se como um dos problemas a existência de vários indexadores de
preços. Essa diversidade de indexadores proporciona alterações na estrutura de
capital sem a necessidade da interferência direta dos gestores da empresa.
“Diante de uma situação de múltiplos indexadores, é perfeitamente possível que a
composição relativa à estrutura de capital de uma empresa se altere sem que
tenha decidido, no período, pela capitalização de novos recursos ou amortização
de principal” (Sousa & Martins, 2010, p. 247). Sousa e Martins (2010)
complementam que, se houver alteração na estrutura de capital, evidentemente o
custo de capital da empresa também será alterado. Assim, pode-se concluir que a
geração de valor da empresa fica sujeita a alterações positivas ou negativas sem
a interferência direta da administração.

Outra especificidade da economia brasileira está na amplitude do custo de capital
de terceiros. Atualmente, no Brasil existem fontes de financiamentos com custos
definidos livremente pelo mercado e custos subsidiados pelo governo cujo custo,
em alguns casos, pode ser negativo.

Em face dessa especificidade dos mercados emergentes, é relevante adequar os
estudos à realidade da economia local, pois fatores específicos podem influenciar
diretamente na estrutura de capital das empresas. Sousa e Martins (2010)
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concluem que as imperfeições do mercado emergente introduzem restrições à
teoria, sendo prudente que sejam feitos ajustes nos modelos aplicados.

4.3 Estrutura de capital nas micro, pequenas e médias empresas

A literatura existente sobre estrutura de capital está fundamentada nas grandes
corporações. A concentração de estudos nas organizações de grande porte é
justificada por essas instituições apresentarem alto nível de informações e
registros contábeis de mais confiabilidade. Vieira, Silva e Santos (2013)
concordam com esse argumento e garantem que nas grandes empresas há mais
facilidade em se obter os demonstrativos contábeis. Já se evidenciou a
representatividade das SMEs para a economia global e suas especificidades.
Dessa forma, é significativo que o conhecimento sobre estrutura de capital nas
SMEs seja aprofundado.

Diante da magnitude das SMEs, alguns autores estão debatendo o tema estrutura
de capital nessas empresas, salientando-se: Kotey (1999), Oliveira e Antonialli
(2004), Schmitt (2002), Burkowski, Perobelli e Zanini (2009), Nobre, Câmara e
Guimarães (2006) e Moreira e Puga (2000).

Os autores Burkowski, Perobelli e Zanini (2009), Michaelas, Chittenden &
Poutziouris (1998), Moreira e Puga (2000) e Nobre et al. (2006) acreditam que a
estrutura de capital das SMEs está baseada na Pecking order theory, uma vez
que essas empresas possuem mais restrições a fundos externos se comparadas
às grandes organizações.

Kotey (1999) ratifica que as SMEs possuem como maior fonte de financiamento o
capital dos sócios e o capital de curto prazo. Isso é justificado pela dificuldade que
as SMEs encontram no mercado de crédito. Diante dessas restrições de crédito,
muitas SMEs recorrem à dívida em nome dos sócios na pessoa física, pois em
muitos casos estes possuem bons históricos junto às instituições financeiras, o
que facilita a contratação, como argumentam Peñaloza e Figueiredo (2009). Kotey
(1999) completa que a ausência de outros tipos de capital e de dívidas de longo
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prazo está associada à inacessibilidade do mercado de ações por parte das
SMEs

Também reforça a Pecking order theory o trabalho de Moreira e Puga (2002).
Esses pesquisadores concluíram que as principais fontes de financiamento das
SMEs brasileiras e estrangeiras são os recursos próprios. A dívida é outra fonte
de financiamento das empresas pesquisadas, porém sua utilização é em menor
grau. Já a emissão de ações raramente é adotada pelas SMEs.

Nobre et al. (2006) também realizaram pesquisa sobre aspectos da Pecking order
theory. Analisaram os níveis de endividamento de 25 empresas de pequeno porte
e concluíram que elas têm perfil conservador. Das empresas pesquisadas, 40%
não possuem algum tipo de endividamento. Entre as que têm endividamento,
somente 20% possuem dívida no longo prazo, já no curto prazo o percentual
chega a 64%. “Além de uma postura conservadora das empresas perante o uso
de capital de terceiros, estes números também revelam o baixo uso da dívida de
longo prazo por tais empresas” - comentam Nobre et al. (2006. p. 7).

Outra investigação que também abordou as características da Pecking order
theory foi a de Burkowski, Perobelli e Zanini (2009), que pesquisaram 99
empresas de pequeno porte com o objetivo de identificar as fontes de
financiamento dessas organizações. Os mesmos inferiram que a principal fonte
de financiamento dessas empresas é a utilização dos lucros retidos. Os
pesquisadores também concluíram que na ausência de lucros retidos ou na
necessidade de mais financiamentos as organizações estudadas utilizam
empréstimos e aporte de capital, obrigatoriamente na ordem exposta.

Outro achado da pesquisa de Burkowski, Perobelli e Zanini (2009) refere-se à não
participação das SMEs no mercado de capitais brasileiro. “A ação de gestores de
risco e investidores angles encontra-se em fase inicial, além de haver
desconhecimento por parte dos gestores quanto a essa alternativa de
financiamento” - complementam Burkowski, Perobelli & Zanini (2009, p. 21).
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Mesmo a maioria dos estudos pesquisados nesta dissertação tendo sinalizado
que as SMEs tendem a definir sua estrutura de capital baseada na Pecking order
theory, foram encontrados trabalhos que revelam aspectos da teoria Market timing
nas SMEs, os quais são relatados.

As SMEs que praticam sua estrutura de capital baseada na oportunidade de
mercado, ou seja, utilizar os recursos de acordo com o custo dos mesmos, estão
alicerçadas na teoria Market timing. Os trabalhos de Vieira , Silva e Santos
(2013), Oliveira e Antonialli (2004) e Schmitt (2002) avaliam SMEs que adotam a
Market timing na sua estrutura de capital.

Oliveira e Antonialli e realizaram investigação em 69 agroindústrias com sede na
região sul de Minas Gerais, com a finalidade de caracterizar sua estrutura de
capital. Identificaram que as empresas pesquisadas admitem que o custo das
operações é fator determinante para a escolha da fonte de financiamento, sendo
que na maioria das vezes são utilizados recursos próprios, pois para elas esse
recurso possui o menor custo. Fundamentado na declaração desses gestores
percebeu-se que os mesmos utilizam oportunidade de mercado e não a
combinação de recursos próprios e de terceiros.
Na linha de pensamento de Vieira, Silva e Santos (2013), “as decisões
financeiras, das empresas pesquisadas, estão mais relacionadas à oportunidade
do mercado do que uma combinação ótima de dívida. E concluem que “os
resultados obtidos na pesquisa corroboram a teoria de Market timing.”

A pesquisa de Schmitt (2002) também obteve resultados que demonstram
características de Market timing na sua estrutura de capital das SMEs.

Schmitt (2002) pesquisou 25 SMEs com o objetivo de realizar um estudo
explanatório a fim de identificar as fontes de financiamentos das empresas, com
ênfase na opção do capital de risco. Os resultados dessa pesquisa mostram que
os empresários indicaram o empréstimo como principal fonte de financiamento.
Ao questionar a estratégia para captar esse recurso, verificou-se que o custo
passou a ser o principal fator para a tomada de decisão.
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Os dados apontaram que, ao mesmo tempo em que a empresa cresce, os
empresários tendem a trocar da opção capital de risco para opção
empréstimo e passam a entender o elemento custo é o fator de maior
influência na toda de decisão (Schmitt, 2002. p. 83).
Esse comportamento apresentado pelas instituições estudadas por Schmitt (2002)
mostra aparências da teoria Market timing. Assim, há semelhança com o estudo
de Oliveira e Antonialli (2004) no que se refere à influência do custo de capital
como relevante na estratégia de captação de recurso.
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5 Sistema Financeiro Nacional e o Mercado de Crédito

No capítulo anterior foram expostos conceitos sobre estrutura de capital, no qual
foi abordada a estrutura de capital no mercado brasileiro com ênfase nas SMEs.
Este capítulo tem como objetivo discorrer sobre o sistema financeiro nacional e o
mercado de crédito. Para atender aos temas propostos, este capítulo será dividido
em três seções. A primeira irá fazer um breve relato sobre o sistema financeiro
nacional. Na segunda, descrevem-se as dificuldades que as SMEs encontram na
busca de crédito. E por último serão exibidas as principais linhas de crédito que o
mercado brasileiro disponibiliza para as SMEs.

5.1 O mercado de crédito e o sistema financeiro nacional

O sistema financeiro nacional (SFN) é constituído por um conjunto de instituições
financeiras com a finalidade de regulamentar, fiscalizar e executar as operações
financeiras no país. “O SNF é composto por instituições públicas e privadas que
atuam na captação de recursos, distribuição e transferência de valores entre os
agentes econômicos” (Assaf & Lima, 2010, p. 20).

O SFN é dividido em dois subsistemas: normativo e operativo. O normativo é
composto de operações que estabelecem as regras e diretrizes do mercado
financeiro. O operativo é composto de instituições que atuam na intermediação
financeira, ou seja, na transferência de recursos.
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Figura 2 – Estrutura do Sistema Financeiro Nacional.
Fonte: Assaf Neto, A., & Lima, F. G. (2010). Fundamentos da Administração Financeira. São
Paulo: Atlas.

Nesta dissertação trabalha-se com cincos bancos comerciais: Banco do Brasil
(recuperado de www.bb.com.br), Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco e
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Santander. Optou-se por essas instituições, pois, juntas, elas representam 82%
do volume de crédito do país, além de possuírem aproximadamente 91% das
agências bancárias. Juntos estes bancos são responsáveis por 72% do ativo total
das instituições financeiras brasileiras. Essas informações são referentes ao ano
de 2014 e estão disponíveis no site no Banco Central do Brasil (BACEN,
recuperado de www.bacen.gov.br).

Tabela 8
Classificação das instituições financeiras

Banco do Brasil

Volume de
Crédito
46.678.075

Patrimônio
Líquido
R$ 1.324.464.414 R$ 70.675.464

Itaú

38.759.116

R$ 1.117.848.197 R$ 103.079.063 R$ 10.311.204

3.885

Caixa Econômica
Federal

35.919.247

R$ 1.064.674.796

R$ 26.222.766

R$ 3.702.318

3.391

Bradesco

30.272.098

R$ 883.438.773

R$ 81.588.015

R$ 7.880.304

4.665

Santander

20.231.985

R$ 598.224.807

R$ 58.224.926

R$ 1.218.969

2.640

Instituição

Ativo Total

Lucro
Líquido
R$ 5.833.139

Número
Agências
5.524

Fonte: www.bacen.gov.br, elaborada pelo autor.

5.2 O crédito para as micro, pequenas e médias empresas

Nesta seção desenvolvem-se os temas relacionados às dificuldades das SMEs
em obter crédito no mercado e brasileiro. E logo em seguida serão apresentadas
as linhas de crédito disponíveis no mercado para as SMEs.

5.2.1 A dificuldade de acesso ao crédito para as micro, pequenas e médias
empresas

Ao longo da história, verifica-se que o crédito tem sido um grande impulsionador
da economia global, principalmente na geração de renda e emprego. No Brasil
constata-se que o crédito está crescendo, porém, ao comparar com países
desenvolvidos, detecta-se que existe amplo espaço para crescimento. Segundo o
site do BACEN, a relação crédito x PIB no Brasil atingiu 58,5% em fevereiro de
2015, enquanto nos países desenvolvidos essa comparação chega a níveis
superiores a 75%.
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Diante da representatividade das SMEs na economia mundial, a oferta de crédito
para essas empresas deveria ser prioridade. Diversos estudos, entre os quais se
destacam Carvalho e Abramovay (2004), Camargos, Camargos, Silva, Santos e
Rodrigues (2010), Zica, Martins e Chaves (2008), Morais (2005) e Souza (2014)
demonstram que as SMEs encontram diversas dificuldades para conseguirem o
acesso ao mercado de crédito.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) publicou em seu site que um
dos principais obstáculos para o desenvolvimento das economias está na falta de
financiamento paras as SMEs (recuperado de: http://www.iadb.org/pt/bancointeramericano-de-desenvolvimento,2837.html).

De outro lado, os agentes financeiros se defendem argumentando que a falta de
controles gerenciais e ausência de informações contábeis nas SMES são os
impedimentos para mais liberação de crédito. O BID também compactua desse
argumento e realça em seu site que a restrição ao crédito nas SMEs está
relacionada à ausência de informações sólidas que permitam análise profunda
das instituições financeiras no ato da concessão de crédito.

Já Carvalho e Abramovay (2004) indicam dois fatores que sustentam a restrição
ao crédito no Brasil para as SMEs, que são: alto custo financeiro e fortes
restrições ao crédito. Entretanto, a restrição ao crédito é justificada pelos bancos
devido à ausência de controles financeiros nas SMEs.

Ausência de crédito gera desequilíbrio nas fontes de recursos das empresas,
comprometendo sua estratégia de captação de recurso. No longo prazo,
restringem as empresas de realizar novos investimentos. No curto prazo afeta a
liquidez da empresa. Assim, as limitações de fonte de recursos levam as
organizações a sérios problemas, como: redução ou ausência na geração de
riqueza e falência. Braga, Nossa e Marques (2004) convergem com esse
pensamento e asseguram que uma das maiores dificuldades das SMEs é a falta
de recursos financeiros, pois esse é um fator que limita a capacidade de
investimento, prejudicando o desenvolvimento dessas empresas ou até mesmo
sua sobrevivência.
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5.3 Fontes comuns de financiamento às micro, pequenas e médias
empresas

5.3.1 Autofinanciamento e investimento pessoa física

Essas linhas de financiamento são utilizadas geralmente pelas empresas em
estágios iniciais. Na grande maioria dos casos esses recursos são contraídos por
intermédio dos sócios ou elementos importantes na estrutura da empresa. “Em
fases inicias, com alto nível de assimetria informacional e elevado risco de
realização do projeto que, em alguns casos, se dá o investimento de investidores
pessoa física” (Schmitt, 2002. p. 12). Esse autor complementa que esses agentes
geralmente são pessoas de poder aquisitivo superior, além disso, possuem alto
grau de relacionamento com os gestores da empresa. Esses agentes
financiadores têm como meta investir nos projetos iniciais, tendo a possibilidade
de receber parcela do capital da empresa ou rentabilidade predeterminada e, até
em alguns casos, bônus pela performance do negócio.

Outra forma de autofinanciamento é a contratação de empréstimo em nome da
pessoa física, com a finalidade exclusiva de utilizar esse recurso na empresa.
Geralmente essa operação é feita em nome dos sócios da empresa e em muitos
casos essa opção é utilizada pela facilidade de contratação. É comum o sócio da
empresa já possuir bom histórico com a instituição financeira, situação que facilita
a liberação do recurso em nome da pessoa física. “Visando minimizar o risco de
crédito, os intermediários financeiros preferem ceder capital à pessoa física e não
à empresa” (Schmitt, 2002. p. 13).

5.3.2 Crédito rotativo

As instituições financeiras possuem duas linhas de crédito rotativas as quais
comumente se denominam cheque especial e conta garantida.
O cheque especial é uma linha de crédito rotativa e automática vinculada à conta
bancária, com limite de utilização predefinido. Essa operação após aprovada é
utilizada pelo credor à medida que o mesmo necessite, sem a necessidade
informar previamente à instituição financeira. Outro ponto a ser observado nessa
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operação é a ausência de garantias reais, a maioria das operações é formalizada
somente com a figura do avalista, evitando procedimentos burocráticos e
facilitando sua contratação e utilização. O cheque especial é considerado uma
linha de crédito de curto prazo indicada para eventuais coberturas de
descasamentos no fluxo de caixa.

A conta garantida é outra modalidade de crédito automática vinculado à conta
corrente, com limite de utilização predefinido, porém nessa modalidade o credor
exige uma garantia adicional. As garantias mais comuns nessa modalidade de
empréstimo são os títulos negociáveis (cheques ou duplicatas), recebíveis de
vendas no cartão de crédito, avalista e veículos. A conta garantida visa financiar a
necessidade de curto prazo das empresas (Sousa & Martins, 2010).

Em ambas as operações geralmente os juros e encargos são cobrados uma vez
por mês em data estabelecida em contrato, sendo que a incidência de juros
ocorre somente sobre os valores do saldo descoberto.

Conforme dados do BACEN publicados no seu site, no período de julho de 2014 a
julho de 2015 o custo médio da operação de cheque especial no Brasil foi de
159% a.a. Já a conta garantida apresentou taxa de juros média de 57,84% a.a.

5.3.3 Desconto de duplicatas e cheques

Desconto de cheques ou duplicatas, ou antecipação de recebíveis, é uma
operação caracterizada pela negociação desses títulos de forma antecipada.
Sousa e Martins (2010) resumem essa operação da seguinte forma: desconto de
cheque e duplicata se resume em antecipar o recebimento mediante a cessão de
seus direitos a um mutuante.

Essa operação é caracterizada pelo direito de regresso da instituição financeira,
ou seja, se no vencimento do título este não for pago pelo sacado, o cedente
assume a responsabilidade de quitar imediatamente os valores com o agente
financeiro.
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Ressalta-se que nessa operação as instituições financeiras devem aprovar
previamente os títulos que serão negociados. Além disso, cada agente possui
regras específicas quanto à concentração de sacado e valores máximos por título.

O desconto de duplicatas e cheques é considerado um recurso de curto prazo,
pois geralmente as instituições não aceitam títulos com vencimentos superiores a
180 dias. Esse empréstimo é rápido e de baixa formalidade. Em algumas
instituições essa operação já é disponibilizada para seus clientes nos canais
eletrônicos (internet banking, caixas eletrônicos ou smartphones). Tal facilidade
comprova o baixo nível de formalidade desse empréstimo.

O custo médio do desconto de cheques ou duplicatas nos meses de julho de 2014
a julho de 2015 divulgado no site do BACEN foi de 42,56% a.a., enquanto o
desconto de duplicata exibiu taxa de juros anual de 40,02%.

5.3.4 Capital de giro parcelado

São operações de empréstimo com plano de amortização previamente definido
pela instituição credora. Resumidamente, nesse contrato o devedor recebe o valor
contratado e negocia prazo para pagamento parcelado do capital mais as
correções acordadas. Na grande maioria dos casos essa linha tem prazo máximo
de pagamento de 24 meses, porém alguns bancos podem ter exceções,
estendendo-o para 36 meses. Essa modalidade de crédito é de curto e médio
prazo.

No capital de giro parcelado, o credor sempre exige garantias do devedor. As
garantias mais comuns são: aval, cessão de títulos negociáveis e veículos.
Atualmente essa é uma operação de simples contratação e baixa formalidade.
Dependendo da garantia exigida, algumas instituições formalizam essas
operações nos canais eletrônicos.

Devido à divergência de prazos nessa modalidade, o site do BACEN divulga o
custo dessas operações de duas formas: operações registradas com prazo
inferior a 365 dias e superior a 365 dias. Salienta-se, ainda, que a taxa pode
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variar de acordo com a garantia formalizada no contrato. Nesse contexto, a taxa
de juros média para operações de capital de giro com prazo inferior a 365 dias,
considerando o período julho de 2014 a julho de 2015, foi de 36,49% a.a.,
enquanto nas operações acima de 365 dias o custo médio apresentado foi de
31,33% a.a.

5.3.5 Arrendamento mercantil (leasing)

Trata-se de uma operação de cessão por tempo limitado, em que o arrendador
(dono do bem) cede ao arrendatário (o que passa a ter o direito de utilizar o bem).
Nessa operação é comum possuir cláusula de compra para o arrendatário.
“Basicamente trata-se de uma operação de financiamento, com cláusula prevendo
a possibilidade de recompra do objeto arrendado pelo arrendatário, mediante um
valor residual previamente estipulado”, como definem Müller e Antonik (2012, p.
376).

Enfatiza-se, ainda, que as parcelas pagas pelo arrendatário nessa operação
podem

ser

consideradas despesas,

as quais

geram

benefícios

fiscais

dependendo da classificação fiscal da empresa.

As operações de leasing basicamente se dividem em dois tipos: leasing
operacional e leasing financeiro.

O leasing operacional é uma operação direta entre o produtor do bem e o
arrendador. Essa operação não é regulamentada pelo BACEN, assim, não há a
figura de uma instituição financeira nessa negociação.

O leasing financeiro baseia-se na concepção de um aluguel em que o
arrendatário passa a ter o direito de utilizar esse bem, porém não possui a
propriedade do mesmo. Destaca-se que o contrato de arrendamento pode prever
cláusula que ao final da vigência do mesmo o arrendatário pode passar a ter a
propriedade do bem mediante um pagamento usualmente nominado como
residual. Na maioria dos contratos esse residual está diluído no pagamento
mensal, ficando para o final do contrato um valor residual mínimo.
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A legislação brasileira normatiza as operações de arrendamento mercantil com
base na Lei no 6.099/74, a qual foi modificada pela Lei no 7.132/83.

Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta lei, o negócio
jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e
pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por
objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo
especificações da arrendatária e para uso próprio desta (Lei no 7.132/83,
recuperado de: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7132.htm).
As operações de leasing são de longo prazo, pois as mesmas possuem prazo
mínimo de 24 meses.

5.3.6 Recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

O BNDES é uma empresa pública federal fundada em 1952, a qual se intitula de
principal agente financiador de longo prazo no Brasil e atua em todos os
segmentos da economia. A instituição também afirma, em seu site, que possui
política que inclui as dimensões social, regional e ambiental.

O BNDES acredita que fortalece a estrutura de capital das empresas, apoiandoas nos financiamentos de projetos de investimentos, aquisição de equipamentos e
exportação de bens e serviços.

No ano de 2014 o BNDES realizou operações que excederam 187 milhões de
reais, sendo que as SMEs conseguiram participação de 31,61% deste recurso.
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Tabela 9
Volume de recursos disponibilizados pelo BNDES em 2014 de acordo como porte
de empresa
Mês
MICRO
PEQUENA
Janeiro
3.275,0
1.817,8
Fevereiro
2.111,9
1.290,6
Março
1.736,4
926,7
Abril
1.902,9
939,6
Maio
1.963,5
985,9
Junho
2.119,1
1.027,3
Julho
2.323,9
1.298,6
Agosto
2.273,7
1.386,8
Setembro
2.555,1
1.469,1
Outubro
2.619,4
1.442,1
Novembro
2.291,4
1.214,1
Dezembro
3.522,5
2.125,1
Total
28.694,9
15.923,7
Fonte: www.bndes.gov.br

Porte da Empresa
MEDIA-GRANDE
MÉDIA
1.240,8
1.652,4
1.123,7
1.364,8
711,7
1.048,8
586,1
972,0
562,5
936,3
535,7
926,8
685,5
1.248,8
966,9
1.139,8
824,6
1.307,3
891,9
1.209,4
639,9
927,4
2.051,1
10.820,5
14.755,6

GRANDE
TOTAL
7.734,6
15.720,5
6.844,2
12.735,3
10.771,3
15.194,8
10.776,8
15.177,5
5.496,9
9.945,1
10.673,6
15.282,6
7.781,2
13.337,9
9.809,8
15.577,0
10.520,9
16.677,1
10.752,7
16.915,5
10.617,0
15.689,8
15.863,2
25.583,7
117.642,1 187.836,9

Com a finalidade de apoiar o desenvolvimento do mercado, o BNDES possui
várias modalidades de crédito. A seguir, a descrição das mesmas conforme
encontrado no site do banco.

a) BNDES FINEM: financiamento de empreendimentos com valores superiores
a R$ 20 milhões de reais, ressaltando que para alguns empreendimentos o
BNDES possui exceções quanto ao valor mínimo financiado.
b) BNDES automático: financiamento a projetos de investimento cujo valor
seja de no máximo 20 milhões de reais.
c) BNDES

[Agência

Especial

de

Financiamento

Industrial]

FINAME:

financiamento para a produção e aquisição de máquinas e equipamentos
novos.
d) BNDES microcrédito: destinado a ampliar o acesso ao crédito entre os
microempreendedores formais.
e) BNDES FINAME agrícola: financiamento para produção e aquisição de
máquinas e equipamentos novos, destinados ao setor agropecuário.
f) BNDES FINAME leasing: financiamento de aquisição isolada de máquina e
equipamentos novos, de fabricação nacional, destinados a operações de
arrendamento mercantil.
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g) BNDES soluções tecnológicas: financiamento de aquisição de soluções
tecnológicas para atender às necessidades de criação, modificação e/ou
melhoria de produtos ou processos.
h) BNDES exim: financiamento destinado tanto à produção e exportação de
bens e serviços quanto à comercialização destes no exterior.
i) BNDES limite de crédito: crédito rotativo para apoio a empresas já cliente do
BNDES e com baixo risco de crédito.
j) BNDES empréstimo ponte: financiamento a um projeto, concedido em
casos específicos, para agilizar a realização de investimentos por meio da
concessão de recursos no período de estruturação da operação de longo
prazo.
k) BNDES project finance: engenharia financeira com base contratual no fluxo
de caixa de um projeto, servindo como garantia os ativos e recebíveis
desse mesmo empreendimento.
l) BNDES fiança e avais: prestação de fianças e avais com o objetivo de
diminuir o nível de participação nos projetos. Utilizado preferencialmente
quando a combinação de formas alternativas de funding permitir a
viabilização de operações de grande porte.
m) Cartão BNDES: crédito rotativo pré-aprovado, destinado a micro, pequenas
e médias empresas e usado para aquisição de bens e insumos.
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Tabela 10
Volume de recursos disponibilizados pelo BNDES no ano 2014 de acordo como a
linha de crédito
Bndes
Bndes Bndes- Mercado
Mês
Finem Exim
de
Capitais
68,9
253,3
1 4.790,1
366,3
2 3.574,6 209,9
130,8
3 5.685,5 687,2
41,2
4 8.417,2 360,2
870,2
5 2.723,4 489,2
6 6.912,5 448,1 1.108,2
5,2
7 4.108,0 578,2
28,4
8 6.124,4 690,5
183,2
9 5.972,1 604,3
162,8
10 6.164,5 457,6
6.129,7
624,7
2.203,5
11
264,8
12 11.545,8 571,7
Fonte: www.bndes.gov.br

Linhas de Crédito
Bndes
Bndes Bndes Bndes
Bndes
Bndes Bndes BndesNão
Cartão
Microc Automá Finame
Finame
TOTA L
Finame Finem Exim
reemb
Bndes
rédito
tico Agrícola
Leasing
olsável
649,2
20,0
992,6 1.604,7 6.126,5
474,0
17,5 723,6 15.720,5
105,4
89,3
777,3
558,1 5.823,4
352,8
9,8 868,5 12.735,3
22,9
62,4
855,7
411,1 4.626,1 1.896,2
8,3 808,6 15.194,8
34,3
852,9
528,5 3.300,5
651,2
13,6 977,8 15.177,5
3,9
73,4
735,5
607,2 3.236,9
399,5
3,0 802,9 9.945,1
2,0
165,3
737,0
627,4 3.288,0
992,0
3,2 998,9 15.282,6
55,4
5,0
838,7 1.017,2 4.035,9
736,8 1.104,3
0,1 853,2 13.337,9
850,4
23,5
662,0 1.159,3 3.800,2 1.218,9
6,3 1.013,0 15.577,0
816,3
52,4
- 1.205,6 1.166,3 4.479,9 1.121,5
11,3 1.064,1 16.677,1
333,4
38,2
15,0 1.484,4 1.037,1 4.353,1 1.717,0
14,0 1.138,2 16.915,5
208,8
49,6
6,0
876,9
917,7 3.061,1
474,9
- 1.136,9 15.689,8
385,7
65,5
0,5 1.324,7 1.180,0 7.723,9 1.346,2
13,1 1.161,7 25.583,7

5.3.7 Fundo de aval

O fundo de aval é um mecanismo que tem como finalidade prestar garantia total
ou parcial para as SMEs que necessitam de crédito e não conseguem as
garantias exigidas pelas instituições financeiras. A função do fundo de aval é
reduzir os empecilhos enfrentados pelos gestores das SMEs na oferta de
garantias à instituição bancária. Entre os fundos de aval existentes no Brasil,
evidenciam-se o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), Fundo
Garantidor para Investidores (FGI), Fundo Garantidor de Operações (FGO) e
Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda (FUNPROGER).

O FAMPE é o primeiro fundo de aval criado no Brasil para as SMEs. Criado no
ano de 1995 pelo SEBRAE, o FAMPE tem como característica avalizar até 80%
do valor solicitado. O SEBRAE atua como aval dessa operação. O FAMPE é
comercializado por instituições financeiras credenciadas.
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Tabela 11
Condições e limites do FAMPE
Modalidade
Investimento
Exportação em
Fixo e capital de
fase prégiro associado
embarque

Desenvolvimento
tecnológico e
Inovação

Porte

Capital de
Giro

Microempreendedor
individual

Até R$ 10 mil

Até 30 mil

Até 60 mil

Até 100 mil

Microempreendedor

Até R$ 60 mil

Até 200 mil

Até 300 mil

Até 400 mil

Empresa de pequeno
porte

Até 100 mil

Até R$ 300 mil

Até 500 mil

Até 700 mil

Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Sebrae. (2013). Sobrevivência
das empresas no Brasil. Coleção de estudos e pesquisa.
Disponível em
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Sobrevivencia_das_empresas_no
_Brasil=2013.pdf.

O FGI é um fundo garantidor comercializado pelo BNDES que tem como
finalidade garantir as SMEs exportadoras junto às instituições financeiras na
contratação de linhas do BNDES automático, BNDES FINAME, BNDES FINEM e
apoio à exportação.

Para acesso a esse fundo, a empresa deve comprovar exportações realizadas
nos últimos 36 meses anteriores à solicitação e ser fabricante de insumos
utilizados diretamente nos processos de produção de mercadorias destinadas à
exportação.

Comercializado pelo Banco do Brasil (BB), o FGO tem como propósito garantir as
SMEs nas operações de capital de giro e investimentos. Essa modalidade garante
no máximo 80% do valor da operação.

Outro fundo de aval comercializado pelo BB é o FUNPROGER, que avaliza
pessoas físicas e jurídicas com recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador
(FAT) exclusivamente para linha de crédito do Programa de Geração e Renda
(PROGER Urbano) do BB. Nessa operação o mutuário pode cobrir no máximo
80% do valor financiado.

61

Os fundos de aval têm como característica básica a cobertura de no máximo 80%
dos valores contratados. Todos têm como característica em comum a cobrança
da comissão de concessão de garantia, sendo que a taxa cobrada pode divergir
para cada fundo. Para se obter o valor pago por essa garantia, basta aplicar a
fórmula (1):

VC = (CC * n)* VO

(1)

VC = Valor da comissão
CC = Comissão cobrada pela instituição
n = Prazo da operação em meses
VO = Valor da operação

Tabela 12
Valores das comissões de concessão por operação
Sigla do Fundo
Comissão Cobrada (%)
Instituição Financeira
FAMPE
1,98%
Bradesco
FGI
0,15%
BNDS
FGO
0,272%
Banco do Brasil
FUNPROGEM
0,1%
Banco do Brasil
Fontes: www.bb.com.br; www.bndes.gov.br; www.bradesco.com.br, elaborado pelo autor.
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6 Metodologia

Neste capítulo será descrita a metodologia aplicada com a finalidade de alcançar
os objetivos propostos nesta pesquisa. Serão apresentadas a caracterização da
pesquisa, sua classificação, a unidade de análise e observação, população e
amostra e por último os métodos de coleta de dados.

6.1 Caracterização da pesquisa

Este trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa empírica a partir de um estudo
de campo. Baseado na taxonomia de Collis e Russey (2005), esta pesquisa pode
ser classificada como descritiva, quantitativa, indutiva e básica.

Tabela 13
Classificação dos principais tipos de pesquisa
Tipo de Pesquisa

Base de Classificação

Descritiva

Objeto da pesquisa

Quantitativa

Processo da pesquisa

Indutiva

Lógica da pesquisa

Básica
Resultado da pesquisa
Fonte: Collis, J. & Hussey, R. (2005). Pesquisa em Administração: um guia prático para alunos de
graduação e pós-graduação. (L, Simonini. Trad., Cap. 1, 2. ed., p. 23). São Paulo, Bookman.

Trata-se de pesquisa descritiva, uma vez que o objetivo principal deste estudo é
descrever a estratégia de captação de recursos das SMEs situadas na região
central de Minas Gerais. “A pesquisa descritiva descreve o comportamento do
fenômeno. É usada para identificar e obter informações sobre a característica de
um determinado problema ou questão” (Collis & Russey, 2005, p. 28).

É quantitativa, sendo o instrumento de coleta de dados um questionário tipo
survey com 22 questões fechadas, as quais permitirão análises estatísticas, e três
questões

discrussivas,

que

têm

como

finalidade

escutar

opiniões

dos

entrevistados que possam enriquecer a análise dos resultados. Collis e Russey
(2005, p. 28) explicam que “o método quantitativo envolve coletar e analisar
dados numéricos e aplicar testes estatísticos”.
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Quanto à lógica, a pesquisa é indutiva, pois se desenvolve após observações
empíricas. Este trabalho pretende verificar se existe uma estratégia de captação
de recursos nas SMEs que proporcione a maximização de valor para as mesmas.
“A pesquisa indutiva parte da observação individual e, transformando-se em
afirmações padrões ou leis gerais, diz-se que o método indutivo vai do específico
para o geral”, conforme classificam Collis e Russey (2005, p. 27).

Esta investigação é classificada como básica, por contribuir para o conhecimento,
sem ter a pretensão de solucionar problemas específicos. Dessa forma, os
resultados encontrados poderão ser aplicados para todas as SMEs. Collis e
Russey (2005) definem pesquisa tipo básico quando a natureza desta é menos
específica e contribui para aumentar o entendimento de questões gerais, sem
ênfase na aplicação imediata.

6.2 Critério adotado para classificar as micro, pequenas e médias empresas

Em face dos diversos critérios encontrados na literatura e para definir as SMEs, o
presente trabalho optou pela classificação do SEBRAE. Essa escolha se deve à
não utilização do faturamento como critério de classificação. Solicitar o valor de
fatuamente em entrevistas tende a ser um aspecto limitador, pois muitos
empresários são reticentes em prestar essa informação.

Tabela 14
Critério adotado na pesquisa para definir o porte das empresas
Indústria

Comércio e Serviços

Número de Empregados

Número de Empregados

Até 19

Até 9

De 20 a 99

De 9 a 49

Média

De 100 a 499

De 50 a 99

Grande

Mais de 500

Mais 100

Micro
Pequena

Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Sebrae. (2013). Sobrevivência
das empresas
no Brasil. Coleção de estudos e pesquisa.
Disponível em
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/
Sobrevivencia_das_empresas_no_Brasil=2013.pdf.
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6.3 Unidade de análise e observação, população e tamanho da amostra

A unidade de análise desta pesquisa foram as SMEs situadas na microrregião
central do SEBRAE Minas Gerais.

Selecionou-se a microrregião central do SEBRAE, uma vez que está região
possui 143 municípios mineiros, totalizando 279.780 SMEs. Para o proposto
estatístico está população tende ao infinito. Ressaltamos que ao definir está
região como unidade de análise de estudo, abrangem-se aproximadamente
39,05% das SMEs do estado.

Tabela 15
Número de empresas por porte no ano de 2012
Porte da
Empresa

Centro

Micro

258.608

20.197

10.859

37.198

18.980

846

569

2.192

51

29

Pequena

Média

Jequitinhonha
Noroeste
e Mucri

Norte

Rio Doce

Zona da
Mata

Sul

Triangulo

52.749

122.687

86.640

84.218

1.549

2.927

5.735

5.036

4.140

132

253

563

463

369

Total
279.780
21.094
11.457 38.879
55.929 128.985 92.139 88.727
Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Sebrae. (2013). Sobrevivência
das empresas no Brasil. Coleção de estudos e pesquisa.
Disponível em
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Sobrevivencia_das_empresas_no_
Brasil=2013.pdf.

O universo da pesquisa, ou seja, a população estudada é um conjunto de
elementos que possuem características semelhantes. Sendo assim, Malhotra
(2008, p. 320) define população como “a soma de todos os elementos que
compartilham algum conjunto comum de características e que compreende o
universo para o problema de pesquisa”.

Para definir o tamanho da amostra, admitiu-se nível de confiança de 95% e
margem de erro de 7,3%. A fórmula para cálculo do tamanho da amostra está
descrita a seguir.
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(2)
Sendo:
Z2 = Valor da distribuição normal padronizada associado ao nível de confiança
adotado. No presente estudo usou-se nível de confiança de 95%, cujo valor é de
1,96.
p = Proporção da característica a ser observada. Foi usado p=0,5, uma vez que
tal valor garante a máxima variabilidade.
e2 = É a margem de erro admitida. Neste estudo será utilizado o erro = 0,073

Assim, tem-se:
(3)

Que totaliza uma amostra de 180 empresas.

6.4 Elaboração do instrumento de coleta de dados

A fim de atingir o objetivo geral proposto, o processo utilizado para a coleta de
dados foi a aplicação de questionário padronizado. Essa ferramenta permite a
comparação dos dados levantados. “O questionário é uma técnica estruturada
para coleta de dados que consiste em uma série de perguntas, escritas ou orais,
que um entrevistado deve responder” (Malhotra, 2008, p. 290).

O questionário foi elaborado com perguntas estruturadas em formato de escala,
podendo-se, dessa forma, padronizar as respostas, o que possibilita realizar a
análise de estatística descritiva.

Para elaboração do questionário utilizou-se a escala Likert grau 6.

A Likert é uma escala de mensuração com cinco categorias de respostas,
variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”, que exige que
os participantes indiquem um grau de concordância ou de discordância com
cada uma de várias afirmações relacionadas aos objetivos de estímulos
(Malhotra, 2008, p. 266).
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Malhotra (2008) ressalta as vantagens e desvantagem dessa escala. O autor
enumera três pontos positivos na escala Likert: a) fácil elaboração; b) aplicação
simples; c) fácil entendimento para o entrevistado, pois o mesmo compreende sua
dinâmica facilmente. Como desvantagem, Malhotra ressalta: “A principal
desvantagem da Escala Likert é que exige mais tempo para ser completada do
que as outras escalas itemizadas, porque os respondentes têm de ler cada
afirmação” (Malhotra, 2008, p. 267).

Para construção do questionário estruturado tipo survey, foi utilizado o portal
https://docs.google.com/forms/. Esse portal disponibiliza de forma gratuita
diversos recursos de elaboração, acompanhamento e tabulação dos resultados
da pesquisa de forma rápida e simples.

O formulário de pesquisa tem 25 questões, conforme mostra o Apêndice A, sendo
vinte e duas objetivas e três discursivas. As questões objetivas têm como
finalidade responder os dois primeiros objetivos específicos. As questões
discursivas têm a finalidade de captar depoimentos dos entrevistados, a fim de
proporcionar melhor conhecimento sobre a estratégia de captação de recursos
das empresas e as principais dificuldades encontradas para executá-las. Após
compilar todos os dados, tem-se a capacidade de responder o terceiro e último
objetivos específicos desta dissertação.

Tabela 16
Apresentação das seções do formulário de pesquisa
Seção

Questões

1

1e2

Identificar o perfil da empresa.

2

3a8

Identificar as linhas de crédito utilizadas pelas SMEs.

3

9 a 16

Identificar para qual finalidade as SMEs utilizam crédito.

4

17

5

18 a 22

6

23 a 25

Fonte: elaborado pelo autor.

Meta

Identificar quais são as linhas do BNDES utilizadas pelas
empresas.
Identificar para qual (ais) finalidade (s) as empresas destinam os
recursos do BNDES.
Questões subjetivas com o propósito de conhecer a opinião dos
empresários sobre as estratégias de captação de recursos.
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Considerando o pressuposto da pesquisa, a entrevista foi realizada em duas
etapas. Houve uma tentativa de obter amostra aleatória e respeitou-se a região
geográfica estabelecida. Na primeira fase, o formulário foi elaborado na
plataforma Google Spreadsheet e disponibilizado por e-mail. O acesso ao mesmo
foi feito pelo link https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/. Nessa etapa
obtiveram-se 27 respostas. Diante da dificuldade encontrada para obter as
respostas por meio eletrônico, optou-se em realizar a pesquisa por meio
telefônico, conseguindo entrevistar 155 empresas.

6.5 Técnica de análise de dados

Para a coleta de dados desta pesquisa foi aplicado questionário tipo survey nas
SMEs com a finalidade de colher os elementos necessários para atingir os
objetivos da pesquisa.

A Tabela 17 apresenta a estratégia que foi usada na análise dos dados. Ela
relaciona os objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os autores que
dão sustentação teórica aos assuntos abordados e os instrumentos de coleta de
dados correspondentes.

Tabela 17
Estratégia de análise de dados
Objetivos
Identificar quais são as
fontes de recursos
efetivamente utilizadas pelas
micro, pequenas e médias
empresas
Verificar a compatibilidade
entre a estratégia de
financiamento das empresas
e a finalidade do crédito
pretendido
Discutir os possíveis
impactos da estratégia de
captação de recursos no
desempenho de micro,
pequenas e médias
empresas
Fonte: elaborado pelo autor.

Autores
Riva e Salotti (2015);
Forte, Barros e Nakamura
(2013);
Degryse, Goeij & Kappert
(2010)
Young & O’Byrne (2003);
Forte et al (2013);
Peñaloza e Figueiredo (2009);
Nobre et al. (2006);
Moreira e Puga (2002)
Vieira, Silva e Santos (2013);
Schmitt (2002);
Brigham & Weston (2004)
Oliveira et al. (2012); Sousa e
Martins (2010); Kotey (1999)

Coleta de
Dados

Análise dos
Dados

Pesquisa
quantitativa
(Survey)

Estatística
descritiva

Referencial
Teórico
Pesquisa
quantitativa
(Survey)
Referencial
Teórico

Estatística
descritiva

Estatística
descritiva
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Para estimar a confiabilidade do questionário foi utilizado o coeficiente Alfa de
Cronbach. As questões foram escalonadas pela Likert da seguinte forma:
“discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “discordo”, “concordo”, “concordo
parcialmente” e “concordo totalmente”.

O Alfa de Cronbach foi criado em 1951 por Lee J. Cronbach, com a finalidade de
se estimar a confiabilidade de questionários de pesquisa. Assim, o Alfa mede a
correlação entre as respostas em um questionário a partir da análise de perfil dos
respondentes.

A grande utilização do Alfa de Cronbach em pesquisas acadêmicas foi fator
determinante para a escolha deste critério. Em consulta ao portal Scholar
Google© em setembro de 2015 foram encontrados aproximadamente 66.400
resultados para pesquisa na web. Quando se verificaram somente páginas no
idioma português obteve-se resultado de 19.400.

Segundo Hora, Monteiro e Arica (2010), o Alfa de Cronbach é uma correlação
média entre perguntas, uma vez que o coeficiente α é calculado a partir da
variância dos itens individuais e da soma de cada item do avaliador, para itens do
questionário que utilizam a mesma escala.
Assim, o α é calculado com base na fórmula representada na fórmula (4).

Fórmula do Alfa de Cronbach (Hora et al., 2010)

(4)
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Sendo:

k corresponde ao número de itens do questionário;
s²i corresponde à variância de cada item;
s²t corresponde à variância total do questionário, determinada como a
soma de todas as variâncias.

Os valores do coeficiente Alfa de Cronbach variam de zero a um, sendo
que quanto mais próximo de um maior será a consistência interna. Porém,
recomenda-se valor de Alfa acima de 0,80 para uma escala amplamente utilizada,
embora valores acima de 0,60 já indiquem consistência.
Entretanto, Hora et al. (2010) sugerem que a aplicação do Alfa de Cronbach
considera alguns pressupostos:

a) O questionário deve estar dividido e agrupado em dimensões, ou seja,
questões que tratam de um mesmo aspecto;
b) o questionário deve ser aplicado a uma amostra significativa e
heterogênea: quando se elabora um questionário para especialistas, a
confiabilidade não pode ser aferida internamente, pois se subentende que
avaliadores especialistas tendem a ter a mesma opinião sobre o assunto
em discussão, diminuindo a variabilidade total do questionário e
diminuindo, assim, o Alfa. Nesse caso, o método de confiabilidade entre
avaliadores é mais recomendado do que a utilização do coeficiente Alfa;
c) a escala já deve estar validada: há ainda na literatura científica uma
confusão entre validade e confiabilidade. A validade está relacionada à
verificação se o instrumento utilizado realmente mede aquilo que se
propõe a medir (o instrumento é válido para qual propósito?). Já
confiabilidade está relacionada à isenção de erros aleatórios, ou seja,
repetir a verificação com a expectativa de os resultados serem os mesmos.

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. Na primeira fase, o questionário
foi

elaborado

na

plataforma

Google

Spreadsheet,

disponível

no

link

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/ e distribuído de forma eletrônica
(e-mail). A segunda foi realizada por contato telefônico. Os dados foram tratados
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por meio do software Microsoft Excel, versão 2013. A pesquisa foi realizada entre
os dias 1o de outubro e 13 de novembro do ano de 2015.

A Tabela 18 permite verificar se os créditos utilizados pelas SMEs estudadas
atendem à finalidade proposta considerando o custo, prazo e estratégia
financeira.

Tabela 18
Associação da linha de crédito quanto à estratégia financeira

Cheque especial

Custo
Finalidade da
Prazo
Mensal
Operação
Operação
9,62% a.m. Financiar o fluxo de caixa Curto Prazo

Estratégia
Financeira
Gestão da Liquidez

Conta garantida

3,40% a.m. Financiar o fluxo de caixa Curto Prazo

Gestão da Liquidez

Desconto de Cheque

2,96% a.m. Financiar o fluxo de caixa Curto Prazo

Gestão da Liquidez

Desconto de Duplicata

2,75% a.m. Financiar o fluxo de caixa Curto Prazo

Gestão da Liquidez

Capital Giro < 1 ano

2,23% a.m. Financiar o fluxo de caixa Curto Prazo

Gestão da Liquidez

Capital de Giro > 1 ano

2,46% a.m.

Capital de Giro BNDES

1,45% a.m.

Investimentos

Longo Prazo

Geração de Valor

FINAME

0,76% a.m.

Investimentos

Longo Prazo

Geração de Valor

Cartão BNDES

1,14% a.m.

Investimentos

Longo Prazo

Geração de Valor

www.bb.com.br,

www.bcb.gov.br,

Linha

Financiar o fluxo de caixa
Curto e
Gestão da Liquidez
/ Pequenos Investimentos Médio Prazo e Geração de Valor

Fontes: www.cartaobndes.gov.br, www.bradesco.com.br,
www.bdmg.mg.gov.br, elaborado pelo autor.

Após parametrizar a categoria de crédito e a estratégia financeira, podem-se
utilizar os dados da pesquisa para identificar se as SMEs pesquisadas possuem
uma estratégia de captação de recurso adequada de forma a proporcionar mais
geração de riqueza.

6.6 Validação do questionário

O questionário é um instrumento de coleta de dados prático e econômico e
apresenta metodologia amplamente reconhecida. É um instrumento quantitativo,
pois metrifica a qualidade, além de utilizar técnicas estatísticas para chegar a
conclusões (Matthiensen, 2011).
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Hora et al. (2010) complementam que essa ferramenta é uma das mais práticas
para se coletar informações quando há necessidade de saber sobre
comportamentos, atitudes, opiniões e preferências.

Entretanto, o questionário deve apresentar um grau de confiabilidade para que a
pesquisa seja relevante. Matthiensen (2011) atesta a importância de se avaliar o
instrumento de pesquisa, a fim de identificar se este consegue inferir ou medir
aquilo a que realmente se propõe. Somente assim a pesquisa será relevante.

Para medir a relevância do instrumento de pesquisa deste estudo, utilizou-se o
Alfa de Cronbach, por ser uma medida comumente utilizada e amplamente
adotada no meio acadêmico.

Para o teste do coeficiente Alfa de Cronbach, foi aplicado o questionário em 23
empresas. Ressalta-se que todas estão dentro do perfil proposto por este estudo.
Nesse primeiro teste obteve-se índice de 0,7653. Em seguida, aplicou-se o
processo denominado purificação, ou eliminação de itens, para aumento da
confiabilidade. Nesse teste é eliminada a questão que se apresenta com maior
variância entre os avaliadores, retirando-se, então, a questão 6. Nessa nova
análise registrou-se Alfa de Cronbach de 0,8124.

O Alfa de Cronbach varia de zero a um, sendo que quanto mais próximo de um
maior a confiabilidade entre os indicadores. Segundo Malhotra (2008),
coeficientes do Alfa de Cronbach acima de 0,6 são aceitos como satisfatório
quanto à consistência interna da escala. Dessa forma, pode-se concluir que o
instrumento de pesquisa utilizado neste estudo atende à confiabilidade proposta.

A Tabela 19 apresenta os cálculos do Alfa de Cronbach.

Tabela 19
Coeficiente Alfa de Cronbach para o questionário
K

Si²

St²

α

23

3,59214

0,962526

0,76532

22

3,57333

0,802105

0,81246
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6.7 Aplicação do questionário

Nesta fase foram realizados distribuição, coleta e tratamento dos dados no
software Microsoft Excel, versão 2010.

Conforme já mencionado, os questionários foram distribuídos em duas fases. A
primeira, a partir da ferramenta formulários da empresa Google, disponível na
internet no endereço https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/. Na segunda
etapa, as entrevistas foram realizadas por telefone. Após a conclusão das duas
fases, teve-se o total de 182 empresas pesquisadas.
Nesse sentido, no período de 1o de outubro a 1o de dezembro 2015, foram
concentrados os esforços para obter os resultados da pesquisa e trabalhar os
mesmos no software Excel. O Apêndice A apresenta o formulário de pesquisa
utilizado.

6.8 Limitadores metodológicos

Esta entrevista tem aspecto limitador, o qual pode restringir as conclusões
obtidas. Esse fator está associado ao respondente. Na grande maioria das SMEs,
a gestão financeira fica na responsabilidade de uma pessoa de confiança do
proprietário. Nessa circunstância não é observado o perfil do gestor financeiro e
sim o grau de confiança. Diante dessa situação, as respostas podem ter sido
prejudicadas por falta de conhecimento do questionado. Tal fato pode distorcer o
resultado da pesquisa.

Em virtude desse limitador, optou-se por elaborar um formulário de pesquisa mais
simples possível, de forma a atender os diversos níveis de respondentes.

.
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7 Apresentação e Discussão dos Resultados

Este capítulo tem como finalidade apresentar o resultado da pesquisa. Para isso,
usou-se de estatística descritiva, tabelas e gráficos para apresentar e discutir os
resultados.

7.1 Apresentação e análise dos resultados

Para atender à margem de erro admitida (7,3%), foram realizadas 182 entrevistas.
As mesmas estão sediadas em 17 cidades. Além disso, este estudo trabalhou
com SMEs dos segmentos, comércio, indústria e serviços. Os resultados iniciais
que demonstram o perfil das empresas estão apresentados nas Figuras 4, 5 e 6.

Figura 3 – Cidades-sede das empresas nas cidades pesquisadas.
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 4 - Segmento das empresas entrevistas.
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 5 - Porte das empresas pesquisadas.
Fonte: dados da pesquisa.

Após análise dos dados, processaram-se as informações e verificou-se que a
pesquisa teve foco nas microempresas com concentração nas cidades de Santa
Bárbara, Sete Lagoas e Mariana. Quanto ao segmento de atuação, a maioria está
segmentada no comércio.
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7.2 Identificação das linhas de crédito efetivamente utilizadas pelas micro,
pequenas e médias empresas

Inicialmente, identificou-se que a utilização de recursos próprios é a principal
forma de captação de recursos dessas empresas, pois 73% dos entrevistados
concordaram totalmente que preferem a utilização de recursos de capital próprio
em relação a terceiros. Esses resultados corroboram os achados de Nobre et al.
(2006).

Figura 6 - Preferência por utilizar o capital próprio, em vez de recursos de
terceiros.
Fonte: dados da pesquisa.

A decisão de optar preferencialmente por recursos próprios pode estar associada
ao preconceito existente de que esse dinheiro não possui custo.

Outra forma de captar recursos para as empresas é a contratação de empréstimo
em nome dos sócios para destinação às suas empresas. Essa prática é comum
entre as SMES, principalmente nos primeiros anos de existência. Schmitt (2002)
comenta que as instituições financeiras preferem conceder o crédito em nome da
pessoa física, pois acreditam que dessa forma minimizam o risco de crédito, uma
vez que já possui bom histórico com o sócio. Entretanto, essa tendência não foi
identificada neste estudo, tendo em vista que 118 entrevistados discordam
totalmente de contrair um empréstimo em nome da pessoa física.
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Figura 7 - Preferência por contratação de crédito pela pessoa física em vez da
pessoa jurídica.
Fonte: dados da pesquisa.

Assim este estudo contradiz a pesquisa de Schmitt (2002), pois somente 17% dos
entrevistados

concordam

total

ou

parcialmente

que

preferem

contratar

empréstimo em nome da pessoa física.

Também foi objeto deste estudo investigar quais modalidades de empréstimos
foram contratadas pelas SMEs. Nesse sentido, a pesquisa buscou conhecer como
são utilizadas as linhas de cheque especial ou conta garantida, crédito parcelado,
antecipação de recebíveis e fundo de aval.

Os resultados serão apresentados nas Figuras 9, 10, 11 e 12.

77

Figura 8 - Necessidade de contratar de cheque especial ou conta garantida.
Fonte: dados da pesquisa.

Constatou-se que a maioria das SMEs não faz uso desse recurso, pois somente
29% concordam de forma parcial ou total que esse empréstimo é viável para as
suas instituições.

Figura 9 - Necessidade de crédito parcelado?
Fonte: dados da pesquisa.

O crédito parcelado é a fonte de recurso de curto prazo mais utilizada pelos
entrevistados. Mais de 30% dos gestores acreditam que essa fonte de recurso é
perfil de suas empresas.
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Figura 10 - Necessidade de antecipar seus recebíveis?
Fonte: dados da pesquisa.

A antecipação de recebíveis também não é prioridade das SMEs, mais de 60%
das empresas discordam total e parcialmente da necessidade desse recurso.

Figura 11 - Necessidade de fundo de aval.
Fonte: dados da pesquisa.

O fundo de aval é a modalidade que apresenta mais rejeição entre os gestores,
pois mais de 85% dos entrevistados discordam total ou parcialmente da
necessidade desse recurso. Esse fato pode estar associado à baixa divulgação
desse

recurso

por

parte

das

instituições

financeiras,

desconhecimento da operação por parte dos gestores.

provocando

o
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Os resultados demonstrados nas Figuras 8, 9, 10 e 11 reafirmam a preferência
das SMEs em utilizar como principal fonte de recurso o capital próprio, pois a
maioria das empresas entrevistadas afirmou que discorda total e parcialmente da
necessidade de empréstimos.

Sendo assim, conclui-se que o primeiro objetivo específico proposto por esta
dissertação foi atendido ao identificar que a principal fonte de recursos das SMEs
é o capital próprio. Corroborando com os estudos de Burkowski, Perobelli e Zanini
(2009), Michaelas, Chittenden & Poutziouris (1998), Moreira e Puga (2000) e
Nobre et al. (2006)

7.3 Verificação da compatibilidade entre a estratégia de financiamento das
empresas e a finalidade do crédito pretendido

Nesta seção é avaliada a relação entre a finalidade do crédito utilizado com a
compatibilidade estratégia de captação de recursos das SMEs estudadas.

Inicialmente os gestores foram questionados se suas empresas possuem
estratégias de captação definida. Constatou-se que aproximadamente 45% dos
administradores concordaram que suas empresas possuem a estratégia definida.

Figura 12 - Estratégia de captação de recursos definida.
Fonte: dados da pesquisa.
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Aproximadamente 42% dos entrevistados afirmaram que não possuem uma
estratégia de captação de recursos definida. Esse número mostra a importância
do debate desse tema nas SMEs. A ausência da estratégia de captação pode
impactar na geração de valor das empresas. Gitman (2001) já opinava que a
função dos gestores financeiros e de todos da organização é trabalhar para
maximizar o valor da organização.

Outro ponto pesquisado foi a relação entre o empréstimo contratado e a
destinação do mesmo. Nessa fase observou-se se os gestores estão atentos às
características das linhas contratadas.

Figura 13 - Identificação das características do crédito.
Fonte: dados da pesquisa.

Após a consolidação dos dados, detectou-se que a maioria dos administradores
financeiros estão atentos às características das operações de crédito. Assim, em
primeira análise, podem-se concluir as características como: a) prazo de
pagamento; b) garantias necessárias; c) valores; d) carência; e) forma de
amortização. São fatores determinantes para definir o empréstimo a ser adquirido.
Tendo como pressuposto desta pesquisa que as SMES têm como preferência a
alocação de capital próprio em sua estrutura de capital, foi objeto de estudo
averiguar a destinação desse recurso.
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Figura 14 - Destinação de recurso próprio.
Fonte: dados da pesquisa.

Entre as SMEs estudadas, registrou-se que a maioria destina o capital próprio à
gestão de curto prazo, constatando uma necessidade de capital de giro.

7.3.1 A estratégia de captação de recursos de terceiros de curto e médio
prazo nas SMEs

Esta seção tem como objetivo identificar qual o comportamento das SMEs frente
às principais linhas de crédito de curto prazo ofertadas pelos bancos comerciais.
Foram objeto deste estudo as linhas de crédito mais comercializadas pelas
principais instituições financeiras do país, sendo: a) cheque especial; b) crédito
parcelado, o qual comumente é chamado de capital de giro; c) antecipação de
recebíveis, também conhecidos no mercado como desconto de cheque, duplicata
e antecipação de vendas no cartão de crédito.

As Figuras 16, 17 e 18 apresentam os resultados encontrados nesta pesquisa.
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Figura 15 - Destinação do cheque especial.
Fonte: dados da pesquisa.

Essa modalidade de crédito não é perfil das empresas pesquisadas. Entretanto,
as SMEs que usam esses recursos o fazem de forma adequada, pois concentram
esse dinheiro na gestão de liquidez de suas empresas, no fluxo de caixa ou na
compra de matéria-prima.

Em continuidade à investigação nos recursos de curto prazo, foi questionado aos
gestores sobre a destinação do crédito parcelado.

Figura 16 - Destinação do crédito parcelado?
Fonte: dados da pesquisa.
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O crédito parcelado é o recurso de terceiros mais utilizado pelas SMEs na gestão
de curto prazo, uma vez que 42% das empresas afirmaram que fazem uso desse
empréstimo. Essa constatação pode ser justificada por dois motivos: forma de
amortização e prazo da operação.

Na grande maioria dos casos, o crédito parcelado é amortizado pela tabela Price.
Esse regime de amortização é caracterizado por parcelas mensais e fixas. Quanto
ao prazo da operação, o mesmo pode chegar a até 36 meses, dependendo do
credor. Esses fatores podem ser diferenciais para a escolha dessa operação em
detrimento das demais.

Por último, para qual finalidade as SMEs destinam a antecipação de recebíveis,
ou seja, operações de desconto de cheque, duplicatas ou vendas de cartão de
crédito.

Figura 17 - Destinação do desconto de cheques, duplicatas ou vendas no cartão
de crédito?
Fonte: dados da pesquisa.

Depois de consolidar os dados, ratificou-se a preferência do capital próprio na
estrutura de capital. Foram analisadas três fontes de recursos de terceiros, todas
de curto prazo, e a maioria dos entrevistados declarou que esses produtos não
são o perfil de suas empresas.
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7.3.2 A estratégia de captação de recursos de terceiros de longo prazo nas
SMEs

Nesta seção são descritos os resultados referentes à estratégia de captação de
recursos de terceiros, exclusivamente de longo prazo. Para isso, esta pesquisa
direcionou suas entrevistas para as linhas do BNDES, conforme descrito na
Tabela 20.

Os critérios adotados para definir as operações do BNDES foram os seguintes:
linhas mais comercializadas do BNDES nos bancos comerciais e linhas do
BNDES mais divulgadas na mídia. O autor atuou mais de oito anos como gerente
de pessoa jurídica de SMEs em bancos comerciais. Nesse período, realizou
diversas operações de repasse do BNDES, sendo que todas foram das linhas
descritas na Tabela 20. Atualmente é comum encontrar comerciais sobre essas
operações, exceto o BNDES microcrédito, porém este será objeto deste estudo
por se tratar de um financiamento exclusivo para SMEs.

Tabela 20
Linhas de crédito do BNDES pesquisadas
Giro BNDES
Cartão BNDES
FINAME BNDES
BNDES Automático
BNDES Microcrédito
Fonte: elaborado pelo autor.

Inicialmente investigou-se qual o grau de conhecimento dos administradores
financeiros sobre as linhas pesquisadas.
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Figura 18 - Grau de conhecimento dos entrevistados quanto às linhas do BNDES.
Fonte: dados da pesquisa.

Mesmo com o aumento da divulgação das operações BNDES, observou-se que
29% dos administradores financeiros não conhecem alguma das modalidades
pesquisadas. Isso pode ser justificado pela falta de interesses das instituições
financeiras em ofertar esses produtos, já que as operações do BNDES tendem a
ter spreads inferiores aos das demais operações da carteira.

Depois de detectar o grau de conhecimento dos gestores financeiros, passou-se a
identificar para qual finalidade essas linhas são ou podem ser utilizadas na
estratégia de captação de recursos das SMEs.

As Figuras 20, 21, 22, 23 e 24 apresentam os resultados obtidos.
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Figura 19 - As destinações ou possíveis destinações do giro BNDES.
Fonte: dados da pesquisa.

O giro BNDES é um dinheiro do qual o devedor não necessita informar a
destinação, sendo assim, esse crédito atende a todas as finalidades
questionadas. Em face dessa peculiaridade, essa operação deveria ser a mais
comum entre as SMEs, pois atende às diversas necessidades de investimentos.
Entretanto, atesta-se que 58% dos entrevistados afirmaram que essa modalidade
de crédito não é perfil de suas empresas. Somando-se aos 9% que desconhecem
a operação, percebe-se que mais de dois terços das SMEs não fazem uso dessa
operação na sua estrutura de capital.

A Figura 21 apresenta os resultados referentes ao cartão BNDES.
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Figura 20 - As destinações ou possíveis destinações do cartão BNDES.
Fonte: dados da pesquisa.

O cartão BNDES é utilizado para aquisição de produtos cadastrados junto ao
BNDES. Geralmente é utilizado para aquisição de máquinas e equipamentos de
pequeno porte e veículos leves.

Apurou-se que, entre as SMEs que fazem uso desse crédito, as mesmas
preferem utilizar esta linha para aquisição de ativos operacionais e aquisição de
veículos.

O FINAME BNDES é uma linha para aquisição de máquina e equipamentos
nacionais e veículos de grande porte. Os resultados estão apresentados na
Figura 22.
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Figura 21 - As destinações ou possíveis destinações do FINAME BNDES.
Fonte: dados da pesquisa.

A maioria das empresas pesquisadas referiu que essa modalidade não é perfil de
suas empresas. Esse resultado pode ser considerado adequado face o público
pesquisado, microempresas que atuam no comércio, conforme retratado na
Figura 23. Estando esse crédito voltado para máquinas, equipamentos e veículos
de grande porte. Essas operações não são alvo das microempresas.

Em continuidade à pesquisa, analisou-se o comportamento dos gestores quanto
ao BNDES automático. Os resultados estão apresentados na Figura 23.

Figura 22 - As destinações ou possíveis destinações para o BNDES automático.
Fonte: dados da pesquisa.
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O BNDES automático é uma operação exclusiva para microempresas, mesmo
assim foi a operação do BNDES mais desconhecida pelas organizações
pesquisadas. Outro resultado evidenciado foi que 70% dos administradores
consideram essa modalidade fora do perfil de suas empresas. Este resultado
pode ser justificado pelas características específicas dessa operação, como: a)
projeto já concluído; b) gastos já terem sido realizados; c) não tem capital giro
associado, entre outras condições.

Por último, apresentam-se os resultados referentes ao BNDES microcrédito.

Figura 23 - As destinações ou possíveis destinações para o BNDES microcrédito.
Fonte: dados da pesquisa.

O BNDES microcrédito é uma linha destinada a pessoas física e jurídica com
receita bruta anual inferior a 360 mil reais. Outras características do produto são:
teto de R$ 20 mil, financiamento de ativos fixos, equipamentos novos e usados,
insumos da construção civil e aplicação do recurso no capital de giro. Tais
características, a princípio, atendem a grande parte das empresas pesquisadas,
entretanto, a maioria das empresas entrevistadas atestou que essa operação não
é perfil de suas empresas.

Após a tabulação desses resultados, inferiu-se que as SMEs utilizam o capital de
terceiros quase que exclusivamente na gestão de curto prazo. Os recursos de
longo prazo não são o perfil dessas organizações.
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Atendendo ao segundo objetivo proposto por esta dissertação, percebeu-se que
existe coerência na contratação do crédito e na destinação do mesmo nas
operações de curto prazo, pois estas linhas foram contratadas principalmente
para fluxo de caixa, pagamento de fornecedores e aquisição de matéria-prima. Já
a captação de recursos para longo prazo não é perfil da maioria dos
entrevistados, porém, entre os que a utilizam, é baixa a coerência entre a escolha
da linha e a destinação. Esses resultados corroboram estudo de Nobre et al.
(2006), que evidenciaram que entre as SMEs que fazem uso do capital de
terceiros 80% contratam operações de curto prazo e 20% de longo prazo.

Quanto ao capital próprio, o mesmo também é destinado para a gestão de curto
prazo. Nesse ponto identificou-se que a destinação não está adequada, pois o
capital próprio deveria ser utilizado preferencialmente na gestão de longo prazo,
uma vez que este não possui vencimento, conforme indicado por Gitman (2001).

7.4 Discussão dos possíveis impactos da estratégia de captação de
recursos no desempenho de micro, pequenas e médias empresas

Para identificar os possíveis impactos na estratégia de captação de recursos das
SMEs, verificou-se inicialmente quais são as principais fontes de financiamentos
de terceiros das SMEs e qual é o fator primordial para se escolher a linha de
crédito. Esses resultados são apresentados nas Figuras 25 e 26.
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Figura 24 - Principais fontes de recursos de terceiros.
Fonte: dados da pesquisa.

A principal fonte de financiamento de terceiros das empresas são as instituições,
seguido por familiares e amigos.

Em seguida, foi detectado qual é o principal critério para se definir a linha de
crédito a ser utilizada, identificando-se qual é a principal estratégia de captação
de recursos das SMEs.

Figura 25 - Critério para se definir a estratégia de captação de recursos de
terceiros.
Fonte: dados da pesquisa.
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Pouco mais de 6% dos entrevistados afirmaram que analisar a característica do
crédito e adequá-lo à finalidade pretendida faz parte da sua estratégia de
captação de recurso. Tal evidenciação contradiz os resultados apresentados na
Figura 14, pois, neste, cerca de 71% dos entrevistados concordaram total ou
parcialmente que a estratégia de captação de recursos deve estar focada em
analisar as características do crédito como, a) prazo de pagamento; b) garantias
necessárias; c) valores; d) carência; e) forma de amortização.

Assim, notou-se que a estratégia de captação de recursos de terceiros das SMEs
está alicerçada no custo das operações, pois 76% dos

entrevistados

reconheceram que a taxa de juros é o fator determinante para se definir qual o
crédito a ser contratado.

Associando esse resultado às informações da Tabela 18, verificou-se que o
capital de giro parcelado é a linha de curto prazo que possui a menor taxa de
juros no mercado, o que justifica a preferência de 42% dos entrevistados por essa
linha, conforme apresentado na Figura 17.

A taxa de juros como critério determinante para se definir a operação de crédito
também foi relatada pelos autores Oliveira e Antonialli (2004) quando
pesquisaram 69 empresas agroindustriais na região sul de Minas Gerais e
obtiveram que a maioria dos entrevistados admite ter o custo da operação como
fator determinante para definir o empréstimo a ser contratado. Schmitt (2009)
também estudou 25 SMEs e identificou que o custo da operação era a principal
estratégia para se captar recurso.

Assim, atendeu-se ao terceiro e último objetivo específico deste trabalho. Isso
porque a principal fonte de recursos das empresas é o capital próprio, sendo este
destinado preferencialmente para operações de curto prazo. A gestão de longo
prazo não é objetivo das SMEs e que os recursos de terceiros de curto prazo são
destinados para a gestão de liquidez.

Pode-se concluir que a estrutura de capital está fortemente alicerçada no capital
próprio e concentrada na gestão de curto prazo. Esses fatores associados podem
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gerar aumento no custo médio ponderado de capital (CMPC) dessas empresas,
refletindo negativamente na geração de valor da empresa.
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8 Conclusões e Sugestões

8.1 Apresentação

Neste capítulo são apresentadas as conclusões, sintetizando os principais
resultados à luz do problema proposto e dos objetivos estabelecidos. São
demonstradas também as limitações e sugestões para futuros estudos e
pesquisas

8.2 Conclusão

A temática geração de valor tem despertado o interesse dos pesquisadores na
busca do entendimento sobre como aumentar valor das organizações. Isso é
resultado de mais exigência dos investidores interessados em maximizar a
remuneração do capital investido. Essa exigência tem proporcionado novas
práticas de gestão, destacando-se, entre elas, as estratégias de captação de
recursos.

O objetivo desta dissertação foi analisar as estratégias de captação de recursos
das SMEs, verificando se há compatibilidade com a finalidade do crédito. As
SMEs foram escolhidas devido à sua relevância para o mercado nacional e
mundial. Quanto ao tema estratégia de captação de recursos, reconhece-se que
este assunto deve ser mais explorado no contexto das SMEs, tendo-se que para
as grandes corporações o tema é amplamente estudado.

O referencial teórico elucidou especialistas que dedicaram ao estudo de:
estratégia, SMEs, estrutura de capital e mercado de crédito brasileiro. Esses
temas foram alicerçados em diversos autores dos quais se sobressaem Alvarenga
(2012), Aoki e Badalotti (2014) Brigham & Weston (2000), Copeland, Koller e
Murrim (2002), Kaplan & Norton (1997), Modiglian & Miller (1958), Sousa e
Martins (2010), Oliveira et al. (2012) e Young & O’Byrne (2003).

Com a finalidade de atingir os objetivos específicos propostos, a metodologia
baseou-se na entrevista tipo survey. Para a pesquisa de campo, foi elaborado
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questionário com questões de discursivas e de múltipla escolha. A escala Likert
foi utilizada em algumas questões subjetivas.

Os resultados comprovaram a propensão das SMEs ao uso do capital próprio em
relação ao de terceiros, o que vai ao encontro do preconizado por Riva e Salotti
(2015). Um dos fatores que justificam a propensão do capital próprio à sua
estrutura de capital é a restrição de crédito. Nessa situação, essas empresas
convergem com a teoria Pecking oder. Degryse, Goeij & Kappert (2010) também
encontraram essa tendência ao pesquisarem pequenas indústrias na Holanda e
concluíram que muitas dessas empresas são consonantes com a Pecking oder.
Forte, Barros e Nakamura (2013) reforçam a propensão ao capital próprio
baseado na teoria de hierarquias, pois, segundo eles, as empresas recorrem ao
capital de terceiros somente após esgotarem-se as fontes de recursos internos.

Entre as empresas que utilizam capital de terceiros, houve preferência por
operações de médio e curto prazo. Tal evidência também foi comprovada por
Forte et al. (2013), que reportaram menor alavancagem nas operações de longo
prazo nas SMEs avaliadas, e por Nobre et al. (2006), que identificaram que, das
empresas que utilizam capital de terceiros, 80% estão concentrados no capital de
curto prazo.

Quanto à destinação dos recursos, existiu tendência a consumir o crédito na
gestão de curto prazo, ou seja, para manter a liquidez da empresa. Também foi
observado que grande parte das SMEs prefere contratar empréstimos de curto
prazo. Assim, pode-se concluir que a maioria das empresas pesquisadas faz a
destinação adequada do crédito de terceiros, ao contratar fontes de curto prazo
para gestão de curto prazo. Entretanto, deve ser ressaltado que essa estratégia
aparentemente é feita de forma inconsciente, pois somente 6% dos entrevistados
declararam que analisam as características do crédito de terceiros antes de
contratar. E a maioria ratificou que a taxa de juros é o fator preponderante para
definir empréstimo a ser contratado. Confirmando os estudos de Vieira, Silva e
Santos (2013), Oliveira e Antonialli (2004) e Schmitt (2002).
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Ao optar por uma estrutura de capital concentrada no capital próprio e na gestão
de curto prazo, as SMEs podem apresentar alguns riscos, os quais podem ser
determinantes na maximização de seus resultados.

Alguns gestores, principalmente das SMEs, acreditam que o capital próprio não
tem custo (dinheiro grátis). Esse mito é um dos responsáveis por proporcionar a
alavancagem do capital próprio. Entretanto, essa estratégia pode gerar aumento
no CMPC, pois ao concentrar sua estrutura de capital em uma única fonte, seja
ela própria ou de terceiros, o mix de capital tende a ficar prejudicado. A
consequência dessa concentração é a redução ou até mesmo a eliminação da
possibilidade de se encontrar a estrutura desejada, culminando na redução do
poder de maximização de valor da empresa.

Outro fator que deve ser considerado é a redução na capacidade de novos
investimentos. Ao centralizar sua estrutura de capital em uma fonte de recursos, a
empresa tende a ficar alavancada e exposta a riscos. Estes podem refletir
negativamente na análise dos credores, tendo como principal consequência o
corte de novos créditos. Dessa forma, a empresa perde a capacidade de investir
em novos projetos, os quais podem ser mais rentáveis do que os atuais,
comprometendo a geração de valor da organização.

A gestão de longo prazo não é prioridade das organizações entrevistadas. Grande
parte dos entrevistados afirmou que os recursos de longo prazo não são o perfil
de suas empresas.

Isso também foi documentado por Peñaloza e Figueiredo (2009), Kotey (1999) e
Moreira e Puga (2002) e Nobre et al. (2006). Entretanto, nesses estudos, a
ausência da gestão de longo prazo foi justificada pela inacessibilidade a
mercados de dívidas de longo prazo. Particularmente o presente estudo, é preciso
observar que essa ausência pode estar associada ao público da pesquisa, pois
um pouco mais de 70% das empresas estudadas são microempresas e atuam no
comércio. O investimento a longo prazo não é uma característica forte desse
segmento cuja maior preocupação dos administradores é a sobrevivência, ou
seja, ter uma empresa com liquidez.

97

Quanto à estratégia de captação de recursos de terceiros, detectou-se
inicialmente que a maior parte dos entrevistados acredita ter uma estratégia
definida. Porém, ao questionar a base dessa estratégia, registou-se que
aproximadamente 76% dos gestores entrevistados definem sua estratégia
exclusivamente na taxa de juros dos empréstimos, corroborando a teoria Market
timing e os estudos de Oliveira e Antonialli (2004) e Schmitt (2002).

Entretanto, deve-se destacar o desconhecimento de muitos gestores sobre o
tema estratégia de captação de recursos. Cerca de 40% dos entrevistados
relataram que sua estratégia de captação de recurso está baseada no
atendimento a clientes, ações de marketing como: promoção e preço. Tais ações
são relevantes para uma gestão eficaz, porém não possuem interferência na
estratégia de captação de recurso.

Tabela 21
Consolidação da análise dos resultados
Objetivos
Identificar quais são as fontes de
recursos efetivamente utilizadas
pelas micro, pequenas e médias
empresas.

Questões investigadas
Resultados
a) Quais as principais formas de
a) Capital próprio e
captação de recursos utilizados
empréstimos de curto
pelas SMEs?
prazo

b) Para qual finalidade as SMEs
Verificar a compatibilidade entre
utilizam o crédito?
a estratégia de financiamento das c) Qual o critério utilizado pelas
empresas e a finalidade do
SMEs para definir a linha de
crédito pretendido.
crédito contratada?
.
d) As SMEs possuem uma
estratégia de captação de
recursos definida?
Discutir os possíveis impactos da
e) Como a estratégia de captação
estratégia de captação de recursos
de recursos pode impactar na
no desempenho de micro,
geração de valor da empresa?
pequenas e médias empresas.

b) Gestão de curto prazo.
c) Custo da operação.
d) A compatibilidade foi
observada com mais
eficácia na utilização
dos recursos de
terceiros de curto
prazo.
e) Perca do poder de
investimento, aumento
da CMPC e redução na
geração de valor

8.3 Sumário dos resultados

Em síntese, foi possível inferir que:

a) As SMEs possuem uma estrutura de capital alicerçada no capital próprio;
b) grande parte dos recursos é utilizada para manter a liquidez;
c) as empresas concentram suas forças na gestão de curto prazo;
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d) quanto à necessidade de crédito de terceiros, as instituições financeiras são
as principais fontes de recursos;
e) na captação de recursos de terceiros, o capital de giro parcelado é a
principal fonte;
f) existe relativa compatibilidade na destinação dos recursos de terceiros de
curto prazo;
g) estratégia de captação de recursos de terceiros é focada na taxas de juros;
h) existe certo desconhecimento sobre o tema estratégia de captação de
recursos;
i)

existe desconhecimento sobre as linhas de financiamento do BNDES;

j)

aparentemente existe baixa preocupação com a gestão de longo prazo;

k) custo médio ponderado de capital tende a ser maior.

Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, constatou-se que as empresas
possuem estrutura de capital fortemente voltada para o capital próprio e os
recursos são destinados para a gestão de curto prazo. No conjunto, os resultados
mostraram que a estratégia de captação de recursos das SMEs é definida no
custo da operação, uma vez que o critério para se estabelecer qual a linha de
crédito a ser utilizado é a taxa de juros.

8.4 Limitações da pesquisa

A referida pesquisa apresentou suas dificuldades e limitações. A primeira foi
encontrar outros estudos sobre a estratégia de captação de recursos nas SMEs.
Esse obstáculo limitou o confronto dos dados encontrados com os achados na
literatura. A segunda limitação foi a complexidade de entrevistar os gestores,
principalmente por meio eletrônico, pois o percentual de resposta é baixíssimo.
Assim, teve-se que optar pelos contatos telefônicos para conseguir atender à
margem mínima de erro proposta e validar o estudo. Terceiro, o grau de
informação do público do estudo solicitou um questionário o mais simples possível
para entendimento dos entrevistados.

Entretanto, as dificuldades expostas foram contornadas de forma a não prejudicar
o resultado final da pesquisa.
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8.5 Sugestão para estudos futuros

O tema apresentado possui relevância determinante para as SMEs na sua
geração de valor e sustentabilidade de suas operações. Diante disso, acredita-se
que estudos continuados sobre este tema tornam-se cada vez mais importantes.

A primeira sugestão é uma nova pesquisa quantitativa e qualitativa abrangendo
amostra mais diversificada quanto ao segmento da empresa, com a finalidade de
conhecer melhor a estratégia de captação de recursos e a destinação dos
recursos.

Como segunda sugestão, recomenda-se estudo que possa identificar o custo de
capital das SMEs no Brasil. Assim, será possível detectar se essas organizações
estão gerando valor para seus detentores de capital.

Também sugerimos uma investigação comparativa com as diversas regiões do
país, com o intuito de aprofundare na estratégia captação de recursos das SMEs.

Por fim, fica como sugestão um estudo com a finalidade de verificar por qual
motivo as SMEs adotam suas estratégias de captação de recursos.
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Apêndices

Apêndice A - A pesquisa estratégia de captação de recursos

Esta

pesquisa

tem

como

objetivo

auxiliar

empresas

e

pesquisadores a entenderem as estratégias de captação de recursos das
micro, pequenas e médias empresas. A pesquisa será realizada junto às
SMEs da região central do estado de Minas Gerais. Todas as
informações serão utilizadas apenas para fins de pesquisa e serão
mantidas em sigilo.
O tempo estimado para responder a pesquisa é de oito a 10
minutos, aproximadamente. Caso tenha interesse em receber o resultado
desta pesquisa, cadastre seu e-mail ao final do questionário.
Agradeço desde já pela contribuição.

Perfil da empresa
Esta seção tem como finalidade identificar o perfil da empresa pesquisada.

1. Qual o segmento da sua empresa
(

) Comércio

(

) Serviço

(

) Indústria

2. Quantos funcionários sua empresa possui?________________________

Linhas de Crédito
As questões desta seção têm como finalidade identificar quais as linhas de
crédito utilizadas pelas micro, pequenas e médias empresas.

3. Sua empresa prefere utilizar o capital próprio (recursos da empresa ou dos
sócios) ao de terceiros?
1
Discordo Totalmente

2

3

4

5

6
Concordo Totalmente
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4. Quando necessito de empréstimo bancário, prefiro contratar em nome dos
sócios (pessoa física) ao nome da empresa (pessoa jurídica)?
1

2

3

4

5

6

Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

5. Minha empresa necessita de crédito como cheque especial e conta garantida?
1

2

3

4

5

6

Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

6. Minha empresa necessita de linhas de crédito parcelados?
1

2

3

4

5

6

Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

7. Minha empresa necessita realizar operações de desconto de cheques,
duplicatas ou antecipação das vendas de cartão de crédito.
1

2

3

4

5

6

Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

8. Minha empresa sempre que necessário utiliza-se de fundo de aval?
1

2

3

4

5

6

Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

Destinação do crédito

As questões desta seção buscam identificar para qual finalidade as empresas
utilizam o crédito descrito na seção anterior.

9. Antes de contratar um empréstimo, o gestor sempre verifica as características
da linha solicitada?
1
Discordo Totalmente

2

3

4

5

6
Concordo Totalmente
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10. Minha empresa possui uma estratégia de captação de recurso definida?
1

2

3

4

5

Discordo Totalmente

6
Concordo Totalmente

11. Quando minha empresa utiliza recurso próprio, este é destinado para qual
finalidade?
(

) Aquisição de veículos.

(

) Compra de estoque ou matéria-prima.

(

) Fluxo de caixa (pagamentos de fornecedores, salário, tributos, entre outras

contas).
(

) Investimento em ativos operacionais (compra de máquinas e equipamentos).

(

) Investimento em ativos permanentes (aquisição de imóveis, reformas ou

benfeitorias em imóveis).
(

) Essa linha de crédito não é perfil da empresa.

(

) Não utilizo esse crédito para as finalidades citadas.

(

) Desconheço essa linha de crédito.

12. Para qual finalidade sua empresa utiliza ou pode vir a utilizar o cheque
especial?
(

) Aquisição de veículos.

(

) Compra de estoque ou matéria-prima.

(

) Fluxo de caixa (pagamentos de fornecedores, salário, tributos, entre outros).

(

) Investimento em ativos operacionais (compra de máquinas e equipamentos).

(

) Investimento em ativos permanentes (aquisição de imóveis, reformas ou

benfeitorias em imóveis).
(

) Essa linha de crédito não é perfil da empresa.

(

) Não utilizo esse crédito para as finalidades citadas.

(

) Desconheço essa linha de crédito.
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13 Para qual finalidade sua empresa utiliza ou pode vir a utilizar linhas de crédito
parcelado?
(

) Aquisição de veículos.

(

) Compra de estoque ou matéria-prima.

(

) Fluxo de caixa (pagamentos de fornecedores, salário, tributos, entre outros)

(

) Investimento em ativos operacionais (compra de máquinas e equipamentos).

(

) Investimento em ativos permanentes (aquisição de imóveis, reformas ou

benfeitorias em imóveis).
(

) Essa linha de crédito não é perfil da empresa.

(

) Não utilizo esse crédito para as finalidades citadas.

(

) Desconheço essa linha de crédito.

14. Para qual finalidade sua empresa utiliza ou pode vir a utilizar o desconto de
cheques ou duplicatas?
(

) Aquisição de veículos.

(

) Compra de estoque ou matéria-prima.

( ) Fluxo de caixa (pagamentos de fornecedores, salário, tributos, entre outros).
(

) Investimento em ativos operacionais (compra de maáuinas e equipamentos).

( ) Investimento em ativos permanentes (aquisição de imóveis, reformas ou
benfeitorias em imóveis).
(

) Essa linha de crédito não é perfil da empresa.

(

) Não utilizo esse crédito para as finalidades citadas.

(

) Desconheço essa linha de crédito.

15. Quando há necessidade de recursos de terceiros, qual das opções abaixo é
primordial para sua empresa definir a linha de crédito a ser utilizada?
(

) Taxa de juros.

(

) Limite disponível.

(

) Orientação do gerente.

(

) Propaganda da instituição financeira.

(

) Facilidade de acesso ao crédito.

(

) Característica, finalidade da linha de crédito.

(

) Lucro da empresa.
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16. Quando necessitamos de crédito de terceiros, a quem recorremos com mais
frequência?
(

) Amigos.

(

) Factoring.

(

) Familiares.

(

) Lucro de outras empresas do grupo.

(

) Instituições financeiras ( bancos).

Linhas de crédito do BNDES
Esta seção trata especificamente das linhas do BNDES. Assim, tem-se o
objetivo de identificar quais linhas do BNDES estão sendo utilizadas pelas micro,
pequenas e médias empresas e para qual finalidade esse recurso é destinado.

17. Qual das linhas do BNDES abaixo você conhece?
(

) Giro do BNDES.

(

) Cartão BNDES.

(

) FINAME BNDES.

(

) BNDES automático.

(

) BNDES microcrédito.

18. Para qual finalidade sua empresa utiliza ou pode vir a utilizar o giro BNDES?
(

) Aquisição de veículos.

(

) Compra de estoque ou matéria-prima.

( ) Fluxo de caixa (pagamentos de fornecedores, salário, tributos, entre outros).
(

) Investimento em ativos operacionais (compra de máquinas e equipamentos).

( ) Investimento em ativos permanentes (aquisição de imóveis, reformas ou
benfeitorias em imóveis).
(

) Essa linha de crédito não é perfil da empresa.

(

) Não utilizo esse crédito para as finalidades citadas.

(

) Desconheço essa linha de crédito.
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19. Para qual finalidade sua empresa utiliza ou pode vir a utilizar o cartão BNDES?
(

) Aquisição de veículos.

(

) Compra de estoque ou matéria-prima.

( ) Fluxo de caixa (pagamentos de fornecedores, salário, tributos, entre outros).
(

) Investimento em ativos operacionais (compra de máquinas e equipamentos).

( ) Investimento em ativos permanentes (aquisição de imóveis, reformas ou
benfeitorias em imóveis).
(

) Essa linha de crédito não é perfil da empresa.

(

) Não utilizo esse crédito para as finalidades citadas.

(

) Desconheço essa linha de crédito.

20. Para qual finalidade sua empresa utiliza ou pode vir a utilizar o FINAME
BNDES?
(

) Aquisição de veículos.

(

) Compra de estoque ou matéria-prima.

( ) Fluxo de caixa (pagamentos de fornecedores, salário, tributos, entre outros).
(

) Investimento em ativos operacionais (compra de máquinas e equipamentos).

( ) Investimento em ativos permanentes (aquisição de imóveis, reformas ou
benfeitorias em imóveis).
(

) Essa linha de crédito não é perfil da empresa.

(

) Não utilizo esse crédito para as finalidades citadas.

(

) Desconheço essa linha de crédito.

21. Para qual finalidade sua empresa utiliza ou pode vir a utilizar o BNDES
automático?
(

) Aquisição de veículos.

(

) Compra de estoque ou matéria prima.

( ) Fluxo de caixa (pagamentos de fornecedores, salário, tributos, entre outros).
(

) Investimento em ativos operacionais (compra de máquinas e equipamentos).

( ) Investimento em ativos permanentes (aquisição de imóveis, reformas ou
benfeitorias em imóveis).
(

) Essa linha de crédito não é perfil da empresa.

(

) Não utilizo esse crédito para as finalidades citadas.

(

) Desconheço essa linha de crédito.
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22. Para qual finalidade sua empresa utiliza ou pode vir a utilizar o BNDES
microcrédito?
(

) Aquisição de veículos.

(

) Compra de estoque ou matéria-prima.

( ) Fluxo de caixa (pagamentos de fornecedores, salário, tributos, entre outros).
(

) Investimento em ativos operacionais (compra de máquinas e equipamentos).

( ) Investimento em ativos permanentes (aquisição de imóveis, reformas ou
benfeitorias em imóveis).
(

) Essa linha de crédito não é perfil da empresa.

(

) Não utilizo esse crédito para as finalidades citadas.

(

) Desconheço essa linha de crédito.

23. Qual(ais) estratégia(s) de captação de recurso sua empresa possui?
________________________________________________________________

24. Em sua opinião quais são as principais dificuldades encontradas pelas micro,
pequenas e médias empresas para captar recursos no mercado?

________________________________________________________________

25. Em sua opinião, quais são as principais dificuldades encontradas pelas
micro, pequenas e médias empresas para captar recursos no mercado?

________________________________________________________________
26. Caso tenha interesse em receber o resultado da pesquisa, cadastre seu email.
________________________________________________________________

