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Os caminhos para a captação de recursos financeiros
As organizações com um bom patrimônio líquido e produtos de boa liquidez podem solicitar recursos
em diversos setores para sua empresa, desde investimentos em equipamentos, construções e até
mesmo para capital de giro, em que com este, irá investir em crescimento de sua empresa para fazer
frente a pedidos já fechados com seus inúmeros clientes. Atualmente, existem diversos bancos de
investimentos, principalmente do exterior, que investem em empresas em geral, principalmente as que
estão preocupadas com o meio ambiente, energia, saúde, educação, entre outros, pois são setores
totalmente precários e necessários para o bem-estar da população e da sustentabilidade em geral;
principalmente das empresas.

Os projetos de viabilidade econômica são segmentados para empresas que possuem bom patrimônio
líquido explicitamente aceito e bem-recebido por qualquer instituição financeira, assim as possibilidades
de êxito e de liberação são pratica mente de 100%. Para empresas que solicitam tais recursos e
precisam de que sejam elaborados com profissionalismo, é necessário que sejam contratados
profissionais competentes, experientes e capacitados, para que eles possam realizar o projeto de
elaboração de viabilidade econômica de forma transparente e consciente.

Conforme explica o diretor da empresa Company, especializada na elaboração e viabilidade econômica
de projetos financeiros, Guilherme Bastos de Aguiar, para que um agente financeiro aprove e faça os re
passes dos recursos pleiteados, o empresário deverá elaborar um projeto financeiro e que nele conste
toda a documentação atualizada de sua empresa e sócios, bem como especificar detalhadamente todo
seu objetivo em relação aos investimentos que pretende realizar; bem como os valores já investidos.
"Deverá fazer diversos cálculos financeiros (planilhas — modelo) para que possa comprovar condições
de pagamentos e de investimento independentemente de seu faturamento evoluir após o aporte, pois o
analista de crédito entende que os riscos poderão ocorrer caso a empresa não consiga aumentar seu
faturamento. Por isso, o pleiteante deverá solicitar investimentos condizentes com sua realidade atual",
assegura.

Ele acrescenta que outro fator muito importante e que não deverá ser desprezado em hipótese alguma
pelo empresário, são as garantias, que deverão ser reais e apresentadas a qualquer negócio que for
realizado com os recursos pleiteados em questão. "Essas garantias são diversas: seguro; FGPS;
hipoteca; equipamentos, aval (em casos muito específicos e valores inferiores a 500 mil reais
dependem da análise de crédito e histórico). As garantias reais deverão ser na ordem de 130% em
relação aos valores aprovados e liberados".

Para Bastos de Aguiar, o importante para o empresário é que contrate uma empresa especializada e
séria no mercado para poder concretizar com profissionalismo o projeto de investimento para seus
negócios. "Contudo, o empresário deverá entender que existem cus tos iniciais referentes a despesas
operacionais, despesas essas que em muitos casos são altas, pois são condizentes com os valores
solicitados e tamanho de projeto".

Para ajudar as empresas a se posicionarem, a Epse Editora firmou uma aliança estratégica com a
Company para viabilizar os projetos financeiros. Já que atualmente é possível obter diversos tipos e
recursos para investimentos em geral, é importante saber o que a empresa está pretendendo investir,
quanto, que forma, custos, taxas, entre outros. Após uma análise prévia de um profissional qualifica do
e bem-intencionado, é possível saber se o cliente se enquadra no perfil correto e exigências do banco
financiador.

Existem muitas linhas com prazos e taxas diferenciadas, enquadramentos distintos e exigências
conforme cada projeto. Podem ser citados como exemplos: BNDES/D/BIRD/FCO/Finep/Fapesp/Banco
do Nordeste. Alguns empresários têm a impressão de que é impossível conseguir financiamentos por
meio desses órgãos, pelo aspecto de achar que não se enquadra; não existe; não é possível... Por
quê? Na verdade, o empresário ou o gestor necessita ser bem-assessorado e ciente de que esse
processo poderá levar em torno de seis meses até sua efetiva liberação. Algumas dicas importantes:

É de suma importância o empresário verificar seu enquadramento (condições preliminares para
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elaborar um projeto), os órgãos mencionados financiam todo tipo de empresa, contudo deve verificar as
condições em cada um dos bancos, pois existem restrições e exigências que deverão ser cumpridas
impreterivelmente.

 Após tal análise, deverá ter a certeza de que contratará um profissional qualificado para a elaboração
do projeto, bem como tomar alguns cuidados: no momento que assinar o contrato com o mesmo,
verificar quais custos terá no decorrer do projeto, até por que todo projeto possui seu custo, porém o
ideal é que ao menos 70% dos honorários sejam pagos após o êxito da operação.

 Ter a certeza de que possui garantias suficientes e/ou negócio a realizar por excelência, ter um bom
histórico creditício no mercado e estar certo de que é um bom projeto de investimento e crescimento
para sua empresa.

 E, por último: deve haver um acompanhamento na operação do início ao fim, ou seja, até o êxito e
liberação dos recursos, pois sempre existirão informações solicitadas pelo agente financeiro/banco no
decorrer de sua análise, bem como em sua assessoria financeira em todo o processo.

"Essas atitudes são de suma importância para que o projeto de viabilidade econômica tenha um alto
índice de aprovação e êxito em sua integralidade. Tenho notado em diversos empresários, dúvida e
incerteza em como pode ser concretizado os projetos e de que forma serão possíveis. Por isso, insisto
em dizer que o mais importante é ter um profissional qualificado, sério e disposto a atender às
necessidades e exigências de seu cliente até a finalização de todo o pro cesso", conclui Guilherme.
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