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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância das principais ferramentas de 
análise de crédito para fins de mitigar o risco nas intermediações realizadas pelas 
instituições financeiras e expor os dados estatísticos da inadimplência no Brasil.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to demonstrate the importance of the main tools of credit 
analysis to mitigate the risk in the intermediation carried out by financial institutions 
and to expose the statistical data of default in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema deste trabalho é o risco de crédito nas instituições financeiras, para 

contextualizar o tema, precisamos entender que mercado de crédito é o nome dado a 

uma das partes do sistema financeiro onde ocorrem as transações entre os 

poupadores e tomadores de recursos, as instituições financeiras fazem o papel de 

intermediar essa relação, gerando os empréstimos à credito, que é uma das principais 

fontes de recursos para os bancos, através de juros, taxas e tarifas. 

 Sendo as instituições financeiras os principais agentes de concessão de crédito 

no sistema, pelo seu poder de agrupar recursos e pelo grau de especialização que 

alcançam no processo de emprestar e receber seus empréstimos, em toda operação 

de crédito o risco está presente, podemos dizer que é o risco da inadimplência. 

A mitigação do risco de crédito é o problema a ser investigado neste trabalho, 

que afeta em grande escala as instituições financeiras. Quais métodos e 

procedimentos devem ser utilizados pelas instituições financeiras na gestão do risco 

de crédito para minimizar a inadimplência? A resposta desta pergunta será o objetivo 

geral deste trabalho, serão analisadas as ferramentas de gestão de risco de crédito e 

sua eficácia, tomando como parâmetro os dados pesquisa da inadimplência no Brasil, 

realizada pelo SPC. 

Quanto aos objetivos específicos, serão: analisar o conceito de crédito, detalhar 

as principais metodologias e instrumentos utilizados para a análise do risco de crédito, 

como os “C’s” do crédito, o Rating, Credit scoring e Behaviour scoring e analisar os 

dados da pesquisa sobre a inadimplência no Brasil, será abordado conceitos 

fundamentais do crédito e as fases de avaliação do crédito, com o intuito de amenizar 

o risco da inadimplência. 

Quanto à abordagem será uma pesquisa qualitativa e o método aplicado neste 

trabalho é o de pesquisa bibliográfica, com o intuito de fundamentar teoricamente os 

conceitos com base em pesquisas e estudos realizados anteriormente. 

Foram utilizados livros dos autores Alexandre Assaf Neto, José Pereira da 

Silva, Érico Ribeiro, dentre outros, materiais de especialistas já publicados sobre 



mercado de crédito, risco de crédito, sistema financeiro nacional, sites da internet, 

como o do Banco Central, SPC Brasil, artigos e publicações relacionadas ao tema 

Risco de Crédito. 

A autora buscou comparar a teoria de pesquisas bibliográficas com a coleta de 

dados realidade da inadimplência nos dias atuais, através da pesquisa do SPC sobre 

a inadimplência, chegando a conclusão de que uma gestão eficaz do risco de crédito 

faz diferença e garante maior segurança, liquidez e rentabilidade nas operações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Mercado de Crédito 

 

O mercado do crédito é uma das partes que compõe o mercado financeiro. De 

acordo com Assaf Neto, (2015, p.77): 

“O mercado de crédito visa fundamentalmente suprir as necessidades de 
caixa de curto e médio prazos dos vários agentes econômicos, seja por meio 
da concessão de créditos às pessoas físicas, seja por empréstimos e 
financiamento às empresas. ” 

 É o mercado onde as instituições financeiras atuam como intermediadores 

entre as operações, que é sua principal atividade. 

 

2.2 Intermediação Financeira 

 

A intermediação financeira é o objetivo do mercado de crédito. No processo de 

intermediação financeira desenvolve-se as operações de crédito, onde pessoas 

físicas ou jurídicas que precisam de recursos e buscam as instituições financeiras 

fornecedoras de crédito. 

Neste processo entre poupadores e tomadores, temos as instituições 

financeiras que fazem a intermediação financeira, que é a razão da existência do 

mercado de crédito, as instituições que concedem os empréstimos e financiamentos 



assumem o risco de crédito dos agentes tomadores, além de prestar serviços por meio 

de movimentação de recursos.  

Segundo Assaf Neto, (2015, p.77) “uma instituição pode atuar como sujeito 

ativo (credor de empréstimos de recursos), ou sujeito passivo (devedor de recursos 

captados) ”, conforme ilustra a figura abaixo: 

 

Fonte: NETO, 2015, p.77 

 

2.3 Crédito 

  

 Entende-se por crédito a entrega de um valor mediante a promessa de 

pagamento futuro, no caso dos bancos, os empréstimos, por exemplo. 

De acordo com Ribeiro (2006, p.91), “a palavra crédito é originária do latim 

creditum e significa confiança, crença e boa reputação”. Isso significa uma relação de 

confiança entre duas ou mais partes em uma operação. 

O conceito de crédito para Silva (2008, p. 45) é definido como: 

“(...) a entrega de um valor presente mediante uma promessa de 
pagamento. (...). Em um banco, que tem a intermediação financeira como sua 
principal atividade, o crédito consiste em colocar à disposição do cliente 
(tomador de recursos) certo valor sob a forma de empréstimo ou 
financiamento, mediante uma promessa de pagamento numa data futura. Na 
verdade, o banco está comprando uma promessa de pagamento, pagando 
ao tomador (vendedor) um determinado valor para, no futuro, receber um 
valor maior. ” 

Santos (2009, p. 1) define crédito em finanças, como a modalidade de 

financiamento destinada a possibilitar a realização de transações comerciais entre as 

empresas e seus clientes. 



Como o exposto, podemos definir que crédito significa confiar ou acreditar na 

promessa de pagamento feita por pessoas ou empresas. A instituição financeira 

compra do tomador sua promessa de pagamento, assim temos o crédito como o 

principal elemento na relação cliente-banco, uma vez que a principal fonte de receita 

de um banco deve ser proveniente de sua atividade de intermediação.  

 

2.4 Risco de crédito 

 

O risco de crédito, risco de inadimplência ou risco default, é a probabilidade do 

não cumprimento de obrigações referentes a transações financeiras por parte do 

devedor, seja pela inadimplência do pagamento do principal da dívida, e/ou na 

remuneração dos juros. 

Segundo Ribeiro (2006, p.91), define-se o risco de crédito como: 

O risco de inadimplência de empréstimos concedidos pelas 
instituições credoras aos agentes tomadores, a avaliação deste risco é 
determinante para que as instituições definam o limite de crédito para cada 
cliente e ajustar o preço de cada operação em função do risco 
correspondente. 

 

Isto significa que após a entrega de um valor ou bem para o cliente, enquanto 

houver promessa de pagamento em data futura, há um risco da mesma não ser 

cumprida. 

 

2.5 Os C’s do crédito  

 

 A análise de crédito e a decisão de quanto será destinado para cada cliente, 

depende da avaliação de uma série de variáveis em caráter subjetivo relacionadas ao 

cliente. Essas informações podem ser agrupadas nos chamados "C’s" do crédito. 

Para Gitman (2004, p. 521): 

“A análise por meio dos cincos Cs do crédito não produz uma decisão 
específica de aceitação ou rejeição e, portanto, seu uso requer a intervenção 



de um analista experimentado o estudo de pedidos e em decisões de 
concessão de crédito. A aplicação desse enfoque tende a garantir que os 
clientes da empresa paguem seus débitos, sem que sejam pressionados, 
dentro prazo de crédito estabelecido. “ 

 

Os “C’s” do crédito consistem em: caráter, capacidade, condições, capital, 

conglomerado e colateral, na prática, segundo Silva (2008, p.59) “Essa classificação 

possibilitará melhor decisão na precificação do empréstimo ou financiamento e 

também deve levar a uma adequada escolha das garantias”. Consiste em um roteiro 

de análise que tem por objetivo garantir que nenhum aspecto relevante na análise de 

risco do cliente seja desprezado. 

Caráter: refere-se à vontade de pagar, a idoneidade e à boa índole do tomador. 

Analisa-se o comportamento do cliente no mercado de crédito, pode ser buscada 

informações também junto aos fornecedores do cliente, para que seja informado seus 

hábitos de pagamento. 

De acordo com Silva (2008, p.60) “O caráter refere-se à intenção do devedor 

(ou mesmo do garantidor) de cumprir a promessa de pagamento. ” 

Podemos destacar os seguintes aspectos para análise: identificação, 

pontualidade, consultas à órgãos de proteção ao crédito, experiência em negócios, 

atuação na praça. Também pode ser entendido como o registro histórico do tomador 

em cumprir suas obrigações passadas, segundo Silva (2008, p.60):  

“Os dados relativos ao passado de uma pessoa podem ser 
instrumentos úteis para a decisão de crédito. Daí a razão das áreas de crédito 
manterem registros relativos ao comportamento de crédito de seus clientes. 
Conforme salientamos, o atraso ou mesmo o não-pagamento não é 
necessariamente uma questão de caráter. ” 

 

Capacidade: se refere à habilidade de pagamento dos compromissos 

assumidos, ao potencial deste cliente honrar seu compromisso. 

De acordo com Santos (2000, p. 46): 

“Refere-se ao julgamento subjetivo do analista quanto à habilidade 
dos clientes no gerenciamento e conversão de seus negócios em renda ou 
receita. Usualmente, os bancos atribuem a renda de pessoas físicas ou a 
receita de empresas à denominação de ‘fonte primária de pagamento’ e 
principal referencial para possibilitar a análise da compatibilidade do 
empréstimo com a capacidade financeira do tomador. “ 



 

Segundo Silva (2008, p.60): 

“A capacidade administrativa envolve o gerenciamento da empresa 
em sua plenitude, especialmente quanto à visão de futuro. A visão estratégica 
da direção, a preocupação com pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a 
própria estrutura organizacional do cliente são pontos importantes na 
avaliação do risco. ”  

 

Condições: De acordo com Silva (2008, p.60) “As condições externas referem-

se aos fatores não controláveis pela empresa, como a concorrência, as flutuações 

econômicas e os eventos naturais, como inundações e secas, entre outros. ” 

Devem ser observados são os seguintes aspectos: informações sobre os 

produtos e mercado, o ambiente macroeconômico e setorial; o ambiente competitivo; 

e a dependência da empresa em relação ao governo. Para as pessoas físicas, sua 

relação trabalhista e a consistência da empresa no mercado em que atua, o tempo de 

emprego, seu relacionamento social e comercial. 

Para Santos (2009, p. 32): 

“Este C está relacionado à sensibilidade da capacidade de 
pagamento dos clientes à ocorrência de fatores externos adversos ou 
sistemáticos, tais como os decorrentes de aumento nas taxas de inflação, 
taxas de juros e paridade cambial; e de crises em economias de países 
desenvolvidos e emergentes, que mantêm relacionamento com o Brasil. ”  

 

Capital: De acordo com Silva (2008, p.60) “O Capital abrange a análise 

financeira e patrimonial do tomador de recursos. ”  

Está relacionada com a avaliação do patrimônio da empresa (capacidade de 

pagar), e da situação econômico-financeira da empresa ou da pessoa física. Para as 

pessoas jurídicas, os documentos utilizados são o Balanço Patrimonial, 

Demonstração de Resultados, Demonstração e Origens de Aplicações e Recursos, 

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, Declaração de Imposto de Renda 

– Pessoa Jurídica. Para as pessoas físicas, pode-se desenvolver um modelo 

simplificado de Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício, 

conjugado com a Declaração do Imposto de Renda. 



Conglomerado: De acordo com Silva (2008. p.60) “A análise do Conglomerado 

abrange a apreciação dos fatores de risco relativos ás coligações, controles e 

vínculos. ” A empresa deve ser analisada no âmbito do grupo de empresas que a 

contenha. No caso de pessoas físicas, o conglomerado inclui uma análise de crédito 

do grupo familiar, considerando-se o cônjuge e demais familiares dependentes ou 

não. 

Colateral: Segundo Silva (2008, p.60): 

 “As garantias (Colateral) são tratadas como decorrência do risco que 
o cliente representa. Desse modo, à medida que o risco aumenta, deverá 
haver maior preocupação com a qualidade e liquidez das garantias. O risco 
intrínseco do cliente (rating) fornece uma graduação para precificação do 
empréstimo ou financiamento, bem como para determinação das garantias. ” 

 Refere-se aos bens patrimoniais do tomador, que podem ou não ser utilizados 

para garantia do crédito. Quanto maior for o montante e qualidade dos ativos 

disponíveis, maior a chance da instituição financeira reaver os recursos emprestados, 

caso o requerente falte com suas obrigações. 

 

2.6 Política de Crédito  

 

São as diretrizes que orientam a aplicação de recursos em crédito, segundo 

Silva (2008, p.80): 

 “A política de crédito é também chamada por alguns autores de “padrões de 
crédito” sendo seu objetivo básico a orientação nas decisões de crédito, em 
face dos objetivos desejados e estabelecidos. Podemos dizer que a política 
de crédito é:  

- Um guia para a decisão de crédito, porém, não é a decisão; 

- Rege a concessão do crédito, porém, não concede o crédito; 

- Orienta a concessão de crédito para o objetivo desejado, mas não é objetivo 
em si. ” 

 

São os padrões que devem ser seguidos pelas instituições financeiras. Ainda 

sobre os critérios de concessão dos bancos, Silva (2008, p.81) escreve:  

“Os bancos, em geral, tendem a ter critérios rigorosos na concessão de 
crédito, pois o prejuízo decorrente do não-recebimento de uma operação de 
crédito, representará a perda do montante emprestado. ”  



  

Silva (2008, p.86), destaca os principais componentes que devem ser 

considerados na elaboração da política de crédito:  

As normas legais: Existe a necessidade de fiscalização e normatização das 

operações de crédito por parte das autoridades monetárias. Segundo Silva (2008, 

p.86) “As normas para funcionamento das instituições financeiras não fazem parte da 

política de cada instituição, porém constituem-se em condicionantes para a forma de 

operar das instituições. ” 

A definição estratégica do banco: Consiste na base para elaboração da 

política de crédito do banco, de acordo com Silva (2008, p.86)  

“Fatores como o porte das empresas a serem atingidas, áreas de atuação 
geográfica, segmentação de mercado e produtos financeiros, serão 
decisivos na determinação dos padrões de crédito. Operar com grandes 
empresas e grandes negócios requer padrões de avaliação de risco 
compatíveis. ” 

Os objetivos a serem alcançados: de acordo com Silva (2008, p.86) “As metas 

de lucratividade e os objetivos de negócios a serem alcançados serão componentes 

da política geral do banco que, por sua vez, irão interferir na Política de Crédito. ”  

A forma de decisão e de delegação de poder: Segundo Silva (2008, p.86) “Uma 

das principais preocupações da Política de Crédito está relacionada aos poderes de 

decisão para a concessão de crédito a clientes. A forma de decisão pode ser 

individual, conjunta ou colegiada”, sendo esta última conhecida como comitê de 

crédito. Quanto maior o poder de decisão individual, maior será a agilidade no 

processo de concessão de crédito, porém, isso implica em menor controle sobre a 

qualidade. 

Os limites de crédito: Está relacionado a adequar o limite de crédito de acordo 

com a capacidade financeira do tomador, aumentando a probabilidade do retorno dos 

capitais emprestados, e acordo com o seu nível de risco. De acordo com Silva (2008 

p.96): 

“No critério de limite de crédito, uma vez fixado o chamado limite rotativo, as 
operações poderão ser feitas com maior rapidez e sem depender de nova 
análise, desde que estejam enquadradas nas condições predefinidas. O limite 
pode ser aprovado para uma empresa em particular ou para um grupo de 
empresas. Pode ser específico para linhas de produtos ou pode ter um 
caráter global. Pode estar associado a determinado tipo de garantia ou não. 
Normalmente, os limites são fixados para atender às necessidades de 



recursos operacionais do giro das empresas, não sendo prática 
recomendável a fixação de limites de crédito para operações relevantes de 
investimento a longo prazo. ” 

 

A análise de crédito: De acordo com Silva (2008. p.96)  

“A definição do tipo de análise e sua abrangência é seguramente um dos 
pontos importante nas avaliações do risco dos clientes. Muitas vezes, alguns 
bancos copiam os formulários de análise de outros bancos e passam a usar 
os mesmos indicadores e a mesma forma de análise para uma carteira de 
cliente com perfil diferente. Isto pode levar ao uso de padrões e critérios 
inadequados. ”   

Algumas instituições copiam os modelos de ficha cadastral de outras 

instituições, passando a utilizar os mesmos indicadores e a mesma análise, porém, o 

processo de crédito para decisão de um empréstimo é diferente para cada proposta 

de valor. 

A composição e a formalização dos processos: as normas de crédito devem 

definir quais os documentos que compõem um processo de crédito, são alguns 

exemplos: o contrato social, a ficha cadastral, a ficha de informação básica, as 

demonstrações financeiras, as planilhas de análise, o relatório de análise de crédito, 

o relatório de visita, a pesquisa de restrições e a proposta de operações. De acordo 

com Silva (2008, p.97), “Muitas dessas informações podem e devem ser gerenciadas 

de forma integrada, devendo estar disponíveis por meio magnético. ” 

A administração e o controle do crédito: Com os avanços tecnológicos, os 

procedimentos de crédito são administrados por sistemas, que são capazes de 

detectar as operações que não estão de acordo com as normas do banco, permitindo 

um maior controle e acompanhamento. Para Silva (2008, p.97): 

 “A Política de Crédito é quem vai definir os critérios de classificação de risco, 
as formas de acompanhamento e revisão de crédito, as alçadas de decisão 
para transferência de operações para crédito em liquidação, entre outros 
fatores relevantes. ” 

 

2.7 Avaliação do Crédito 

 

 A avaliação do crédito do cliente, consiste no processo de mitigar o risco que 

existe nas operações de empréstimos, o aumento da inadimplência ocorre devido a 

ineficiente avaliação do risco na análise de crédito. Alguns parâmetros e ferramentas 



gerenciais utilizados pelas instituições financeiras para análise são: o Rating, o Credit 

scoring e o Behaviour scoring. 

 

2.7.1 Pessoas físicas e jurídicas 

Rating 

 A informação é fundamental para a tomada de decisão de crédito. Quanto mais 

qualificada as informações coletadas forem, mais assertiva será a decisão de 

crédito. Segundo Silva (2008, p.122): 

“A decisão de conceder crédito numa empresa comercial ou industrial está 
relacionada ao volume de vendas que se quer atingir em determinado produto 
e em determinada época. Uma vez tomada a decisão de conceder o crédito, 
o administrador não encerrou o processo decisório, sendo necessário tomar 
outras decisões, como as relativas à cobrança, por exemplo. ”  

 

 O Rating segundo Silva (2008) é uma avaliação de risco feita por meio da 

mensuração e ponderação das variáveis determinantes do risco da empresa, para 

Santos (2009), são opiniões sobre a capacidade futura dos devedores de efetuarem, 

dentro do prazo, o pagamento do principal e dos juros de suas obrigações. Conceder 

um empréstimo é muito importante para o banco, porém, acompanhar a capacidade 

do tomador em honrar seus compromissos, prevenindo a saúde financeira das 

instituições financeiras com a possibilidade de adoção de medidas preventivas 

perante a inadimplência é mais importante ainda. De acordo com Silva (2008, p.62): 

“A graduação do risco do cliente possibilita ao banco relativa 
uniformidade da identificação do risco de crédito do cliente e, 
consequentemente, na determinação do prêmio a ser cobrado pelo risco, bom 
como na exigência de garantias. Isso dará maior segurança e agilidade nos 
negócios, ao mesmo tempo que possibilita maior proteção dos recursos dos 
depositantes. Auxilia também no direcionamento das estratégias de negócios 
do banco. Do ponto de vistas das autoridades monetárias, possibilita maior 
eficácia na fiscalização do sistema, especialmente na determinação do 
provisionamento necessário sobre a carteira de recebíveis dos bancos. Isso 
reduz o risco sistêmico. ” 

 

Segundo Silva (2008) a classificação do risco de crédito é estabelecida em 

diferentes escalas que, em geral, começam com a nota máxima e vão decrescendo a 

medida que o risco observado aumenta.  



O Rating está diretamente ligado a qualidade do crédito de cada cliente com 

linhas aprovadas e permite uma avaliação quantitativa do risco da carteira, portanto, 

podemos avaliar como mais uma ferramenta gerencial de controle.  

Segundo Silva (2008), um banco, ao classificar o risco de seus clientes, estará 

classificando seu próprio risco. A classificação de rating é feita, através de letras, como 

podemos consultar na resolução do Bacen Nº 2682/1999 que, dentre outros assuntos, 

fixou uma escala de classificação do risco que oferece às instituições bancárias, além 

da classe de risco, o respectivo provisionamento para as operações de crédito e 

determina ainda que essas operações passem por uma reavaliação mensal, onde as 

ocorrências de atrasos representarão uma nova classificação.  

A classificação e reclassificação de risco, é um fator de análise que muitas 

vezes, restringe e tomada de decisão. Silva (2008, p.63) destaca: 

“Os critérios de classificação podem assumir escalas diversas e 
podem ser baseados me critérios variados. Os recursos estatísticos podem 
prestar grande contribuição na classificação do risco das empresas, mas não 
devem desprezar o conhecimento específico do crédito. Em se tratando de 
instituição autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, o sistema de 
classificação deve conter as escalas de AA até H. ” 

 

Credit scoring e Behaviour scoring 

 

 A avaliação do crédito pode ser feita também através do Credit scoring e 

Behaviour scoring, quando são analisados créditos em massa. 

Para avaliação de crédito massificado, ou seja, quando o banco opera com 

grande quantidade de proposta de crédito de pequeno valor para pessoa física ou 

micro e pequenas empresas, a avaliação pode ser feita através da análise dos 

chamados “C’s” do crédito, esta análise pode ser por um critério julgamental, por 

processo estatístico ou ainda pela combinação dos dois critérios.  

A tendência é que quando a empresa opera com esse tipo de proposta a análise 

seja estatística, visando maior agilidade com determinado nível de segurança. Como 

Silva (2008) destaca, “o sistema de Credit Scoring possibilita resposta rápida para 

decisão de crédito massificado. Você imputa os dados de seu potencial cliente no 

sistema e imediatamente o computador informa se o crédito foi aprovado. ”. 



O Behaviour Scoring segundo Silva (2008), também consiste uma outra forma 

de avaliação de crédito, porém, trata-se de uma pontuação na avaliação 

comportamental do cliente. De acordo com Silva (2008, p.353): 

 

“Enquanto o credit scoring é normalmente utilizado para avaliar a aceitação 
do cliente, o behaviour scoring avalia o comportamento do cliente. A 
observação de mudança de comportamento pode ser um sinal de alarme para 
uma revisão do relacionamento de crédito com o cliente. ” 

 

Quanto as condições do empréstimo, Silva (2008) destaca os principais fatores 

que devem ser esclarecidos e são comuns a todos os empréstimos: 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

2.8 Decisão de Crédito 

 

 A tomada de decisão do crédito pode ser entendida com a escolha da melhor 

alternativa, este processo requer experiência, uso de métodos, instrumento e técnicas 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ANÁLISE DA OPERAÇÃO
(Não Massificada)
Rating do cliente

Modalidade da operação
Valor / Prazo / Taxa

Garantias
Finalidade do empréstimo
Capacidade de pagamento

Receitas das operações de crédito
Formalização do empréstimo

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ANÁLISE DA OPERAÇÃO
(Massificada)

Utilização de modelos estatísticos (PF e PJ)
Credit Scoring

Behaviour Scoring
Formalização do empréstimo



sobre o que está sendo decidido, para fins de auxiliar na tomada de decisão. Segundo 

Silva (2008, p.378): 

“Especificamente no campo da administração financeira, um erro pode 
representar a quebra da empresa ou do banco. No crédito, ao se tomar uma 
decisão, escolhendo entre as alternativas de emprestar ou não emprestar, 
haverá um impacto sobre o lucro do banco e sobre o relacionamento com o 
cliente. No próprio banco, há objetivos concorrentes entre si, pois poderá não 
ser possível maximizar as vendas e minimizar os incobráveis ao mesmo 
tempo. ” 

 

 As instituições financeiras, atuam em um mercado onde as variáveis de risco 

apresentam grande volatilidade, desta forma, se faz necessário o investimento 

significativo na gestão de riscos, visando identificar, medir e implantar mecanismos de 

controle para mitigar os riscos nos processos de negócios. 

 

2.9 Crédito problemático 

 

 Uma carteira de crédito com baixo índice de inadimplência é uma meta buscada 

pelos bancos, mais não existe inadimplência zero. Os créditos problemáticos existem 

e são aqueles que apresentam dificuldades de recebimento por parte do credor, 

resultando em perda de receita para os bancos. 

 Uma das causas do crédito problemático, segundo Silva (2008) é a 

inobservância de algumas variáveis presente da análise dos “C’s” do crédito, essas 

causas foram agrupadas em três categorias, segundo George E. Ruth, citado por Silva 

(2008, p.404): 

(I) Erros por parte do credor: Nesse grupo estão as causas sobre as quais 

o credor tem relativo controle: uma fraca entrevista de empréstimo, 

análise financeira inadequada, estruturação inadequada do empréstimo, 

dentre outros. 

(II) Práticas fracas de negócios: Neste grupo, Ruth incluiu aquilo que 

chamamos de capacidade. O mau gerenciamento, deterioração dos 

produtos, as práticas fracas de marketing e controles financeiros fracos. 



(III) Eventos externos e adversos: Correspondem às condições como os 

fatores ambientais, os fatores econômicos, os fatores competitivos e 

fatores tecnológicos. 

É importante o acompanhamento e a observação dos clientes para fins de 

prevenir e atuar com antecedência contra a inadimplência. De acordo com Silva (2008, 

p 406): 

“O uso de sinais de alarme fundamenta-se na idéia de que o processo 
de deterioração da saúde financeira de uma empresa pode ser observado 
com certa antecedência e isto possibilitará ao gestor de crédito uma atuação 
mais rápida que os concorrentes, com a finalidade de salvar a totalidade ou 
parte dos créditos. Dados de demonstrações financeiras, comportamento das 
pessoas relacionadas à empresa, informações do mercado e visita ao cliente 
podem nos fornecer sinais de alarme importantes para nossas ações. ” 

 

 

3 COLETA DE DADOS 

 

 Foram coletados dados da pesquisa realizada em novembro de 2016, pela 

empresa de Serviços e Proteção ao crédito (SPC) que é o sistema de informações da 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), constituindo-se no maior banco 

de dados da América Latina em informações creditícias sobre pessoas físicas e 

jurídicas. A capilaridade alcançada pelo SPC Brasil é a mais representativa do setor. 

Sua base de dados reúne informações de todos os segmentos da economia nas 27 

unidades da Federação. O SPC Brasil reúne informações creditícias de praticamente 

todos os CPFs do Brasil, estejam eles em situação de inadimplência ou não. Os 

serviços e soluções oferecidos pelo SPC Brasil auxiliam empresas a proteger-se de 

prejuízos, maximizar seus lucros e a promover ações de vendas e recuperação de 

crédito, incluindo prospecção de negócios e gestão de carteira. 

 De acordo com a pesquisa, o número de consumidores com contas atrasadas 

e registrados nos cadastros de inadimplentes estabilizou em novembro, crescendo 

0,69% na comparação com o mesmo mês de 2015, segundo dados do indicador do 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL). Apesar do cenário de estabilidade da inadimplência, no 

acumulado dos últimos 12 meses, a estimativa aponta que 1 milhão de brasileiros 

passaram a fazer parte das listas de restrição ao crédito – em novembro de 2015, o 



total de inadimplentes era de 57,5 milhões. Atualmente, são 58,5 milhões de 

consumidores com o CPF negativado, enfrentando dificuldades para realizar compras 

a prazo, fazer empréstimos, financiamentos ou contrair crédito. Isso significa que 39% 

população brasileira adulta estão registrados em listas de inadimplentes.  

 

Fonte: SPC BRASIL 2016 

De acordo com o indicador, a região Sudeste concentra o maior número 

absoluto de consumidores negativados no país: 24,2 milhões de brasileiros, o que 

representa 37,37% da população adulta da região. A segunda região com maior 

número absoluto de devedores é o Nordeste, que conta com 15,8 milhões de 

negativados, ou 38,82% da população. Em seguida, aparecem o Sul, com 8,1 milhões 

de inadimplentes (36,41% da população adulta), o Norte, com 5,4 milhões de 

devedores (46,42% do total da população residente) e o Centro-Oeste, que por sua 

vez, aparece com um total de 5,0 milhões de inadimplentes, ou 44,12% da população. 



 

Fonte: SPC BRASIL 2016 

 

O indicador do SPC Brasil e da CNDL também analisa o volume de dívidas em 

nome de pessoas físicas. Neste caso, a variação negativa foi de -3,54% na 

comparação anual – novembro deste ano frente ao mesmo mês do ano passado.  

O setor de comunicação, que engloba atrasos em contas de telefonia, internet 

e TV por assinatura, foi o que mostrou a maior queda de dívidas em novembro. Na 

comparação anual, as pendências de pessoas físicas com o setor caíram - 14,90%.

 “A queda significativa das dívidas com telefone e TV por assinatura, por 

exemplo, é reflexo de uma mudança de comportamento do consumidor, que está mais 

cauteloso na hora de contratar serviços que não são essenciais”, explica o presidente 

do SPC Brasil, Roque Pellizzaro.   

As dívidas bancárias, que contemplam atrasos no cartão de crédito, 

financiamentos, empréstimos e seguros, caíram -2,35%. Já os atrasos no comércio 

apresentaram uma retração de -2,63%. O único setor que apresentou alta foi o de 

serviços básicos, como água e luz, cujo crescimento foi de 3,81% em novembro deste 

ano frente a novembro de 2015.  



 

Fonte: SPC BRASIL 2016 

Já em termos de participação, considerando-se mais uma vez o total do Brasil, 

os bancos concentram a maior parte das dívidas existem no país: 48,24%. Em 

seguida, aparece o Comércio, com 20,31% desse total, e o setor de Comunicação 

(13,35%). Por fim, o setor de Água e Luz concentra 7,96% do total de pendências. 

 

Fonte: SPC BRASIL 2016 

 

Os indicadores de inadimplência do consumidor sumarizam todas as 

informações disponíveis nas bases de dados às quais o SPC Brasil (Serviço de 

Proteção ao Crédito) e a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) têm 
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acesso. As informações disponíveis referem-se a capitais e interior das 27 unidades 

da federação. 

A partir desses dados, podemos verificar que bancos dominam a maior parte 

das dívidas no país, mesmo com toda estrutura para minimizar o risco de crédito 

existente na intermediação financeira, os números da inadimplência são altos neste 

setor. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 O estudo possibilitou o entendimento das variáveis relacionadas ao crédito e a 

importância de gerenciar as ferramentas de análise de forma eficaz e satisfatória.

 Pode parecer simples, mais mitigar os riscos de crédito em uma instituição 

financeira é uma atividade bastante complexa, tendo em vista que mercado é regido 

pela incerteza e o que se tenta fazer é minimizar os efeitos dessa volatilidade tentando 

encontrar um cenário estável para a tomada de decisões. 

 Embora existam muitas ferramentas e procedimentos para análise do risco de 

crédito, podemos comprovar na pesquisa de inadimplência divulgada pelo Serviços e 

Proteção ao crédito (SPC) que os bancos concentram a maior parte da dívida no país, 

em um total de 48,24%. 

 Portanto, por meio da bibliografia utilizada e da análise da pesquisa do SPC, 

pode se dizer que no momento da análise do risco de crédito do cliente, através de 

métodos e ferramentas para mitigar o risco da inadimplência, são vários fatores que 

interferem neste controle, como o desemprego, falta de orientação financeira, 

problemas familiares, dentre outros, que não são passíveis de controle por parte do 

banco e acabam por culminar neste alto percentual de inadimplência bancária no país, 

podemos dizer ainda, que é necessário uma melhora nos processos de análise de 

crédito e uma pesquisa mais aprofundada, afim de verificar se os fatores externos 

incontroláveis ao gerenciamento do credor são mais expressivos que os fatores que 

podem ser controlados no momento da análise do crédito. 

 



 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
  
 
ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. São Paulo: Atlas, 2015. 
 
OLIVEIRA, Virgínia I.; GALVÃO, Alexandre; RIBEIRO, Érico. Mercado Financeiro. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
  
SILVA, José Pereira da. Gestão e análise de risco de crédito. São Paulo: Atlas, 
2008. 

SANTOS, José Odálio dos. Análise de Crédito: Empresas, Pessoas Físicas, 
Agronegócio e Pecuária. São Paulo: Atlas, 2009. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Addison 
Wesley, 2004. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução 2682. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/1999/pdf/res_2682_v2_L.pdf> Acesso em: 
10 dez. 2016. 

SPC BRASIL. Inadimplência. Disponível em: 
<https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/noticia/2338> Acesso em: 10 dez. 2016. 

SANTOS, José Odálio. Análise de crédito para empresas e pessoas físicas. 
Editora Atlas, São Paulo, 2000. 

 

 

 

 

 


