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O processo tradicional de análise do crédito utiliza a análise dos 6 Cs do
crédito (Caráter, Capacidade, Capital, Condição, Colateral e
Conglomerado), reunindo informações sobre cada um deles, de forma a
tornar a análise qualitativa mais efetiva.

• Caráter − histórico de cumprimento de obrigações passadas. É uma
inferência sobre se o tomador tem ou não a intenção de pagar o
financiamento, seus hábitos de pagamento, ou pontualidade, e a análise
de informações de mercado sobre seu comportamento com outros
financiadores. Alguns indicadores utilizados: registro no SPC/Serasa/SCI;
análise de referências comerciais e de outros fornecedores; referências
com clientes; bancos e pessoais.
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• Capacidade − capacidade de ressarcir o crédito pedido (ênfase na
liquidez). Indicadores utilizados se o cliente for pessoa jurídica: receitas,
despesas, custos e resultados. Indicadores utilizados para clientes pessoa
física: renda disponível, salário, gastos fixos e comprometimento da
renda.

• Capital − força financeira: solidez. Identifica a situação patrimonial do
tomador, de forma a dimensionar seu potencial de pagamento, através de
informações financeiras de demonstrações contábeis. Indicadores: posse
de ativos fixos e de outros bens, patrimônio líquido, endividamento,
estrutura de capital, relação de bens e ativos passíveis de garantia,
ocorrência de ações de penhora e hipoteca, alienações e processos
judiciais.
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• Condições − cenário econômico atual e circunstâncias específicas.

Identifica a influência de fatores externos ao ambiente da empresa ou da pessoa
física, tais como mudanças macroeconômicas, variações de câmbio, sazonalidade de
mercados e de produtos. Indicadores: variáveis econômicas e setoriais.

• Colateral − ativos para garantir o crédito. Diz respeito à qualidade das garantias
oferecidas: reais, pessoais ou covenants. As garantias reais são as constituídas por
bens e direitos: hipoteca de imóveis, alienação de máquinas e veículos, penhor de
estoques, caução de valores a receber. As garantais pessoais ou fidejussórias
constituem-se em avais (títulos de crédito) e fianças (contratos). Os covenants
constituem-se em cláusulas condicionantes de gestão, com o objetivo de garantir que
o tomador de recursos preserve o fluxo de caixa para o pagamento de compromissos.
Como exemplo de indicadores, tem-se a probabilidade de realização das garantias em
caso de necessidade de execução do contrato de crédito. No caso dos covenants, uma
possibilidade de indicador refere-se à viabilidade de efetivação das condições de
gestão.
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• Conglomerado − relação no grupo. Relaciona o tomador do
financiamento a um grupo de empresas ou pessoas e possibilita a
avaliação mais homogênea para todo o grupo. No caso de pessoa jurídica,
implica na análise do grupo econômico, análise do balanço consolidado e
análise dos acionistas ou sócios. Em se tratando de pessoa física, realiza-
se a análise da família. A metodologia dos 6 Cs do crédito é bastante
utilizada para a análise do risco potencial do devedor, sendo que se baseia
em fatores objetivos e subjetivos.
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Nesta aula, vimos que a concessão de crédito é uma atividade inerente à
organização e necessária para que se mantenha competitiva. Se a empresa
vender apenas à vista, poderá estar restringindo uma parte importante do
mercado consumidor. Dessa forma, o crédito consiste em uma importante
estratégia para ampliar as vendas. Também vimos que a empresa precisa
atentar a alguns riscos e custos advindos da concessão de crédito. Além dos
riscos de atrasos e de perdas por falta de pagamento, as vendas a prazo
provocam despesas adicionais com análise de crédito e cobrança. Esses
aspectos deverão ser levados em consideração na definição da política de
crédito da empresa.
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