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Um dos princípios básicos para a expansão de uma empresa é o reinvestimento de parte de seus 
ganhos no desenvolvimento do negócio. Mas é preciso saber onde investir para ganhar 
competitividade. O economista Mauro Halfeld, autor do livro Investimentos - Como administrar 
melhor seu dinheiro, dá as dicas de onde aplicar bem em 2003. 

CAPITAL DE GIRO - Com os índices de inflação em alta, nunca é demais reforçar o capital de giro. 
Para isso, reduza as dívidas e aumente os pagamentos à vista. Esta é uma maneira de conseguir 
bons descontos, tratamento especial dos fornecedores e adquirir vantagens competitivas. Não é o 
investimento mais rentável, mas é o que dá mais segurança e reduz o risco financeiro. Lembre-se 
de que quem paga à vista impõe as regras; quem paga a prazo segue as regras - que muitas 
vezes não são as mais favoráveis. 

ESTOQUE -Um reforço no estoque pode ser interessante apenas para empresas que trabalham 
com mercadorias fáceis de serem comercializadas, como alimentos, ou commodities como 
combustíveis e matérias-primas usadas em embalagens. Você poderá aproveitar os galopes 
inflacionários que os mercados vêm dando, pois algumas mercadorias sobem mais que os índices 
oficiais de inflação. Mas, cuidado para não fazer disso um meio de endividamento. Esta é uma 
estratégia para quem tem folga no caixa. 

MARKETING - Monitore sua carteira para saber se está perdendo clientes e por quê. Assim, saberá 
se os produtos que oferece são adequados, precisam de pequenos ajustes ou ser totalmente 
remodelados. Para isso, considere a implantação de um banco de dados ou um sistema mais 
completo, como o CRM. A idéia é aumentar a satisfação do cliente e reter aqueles que 
proporcionam melhores resultados. 

IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS - Se a emp resa não tiver uma boa musculatura financeira, evite fazer 
investimentos pesados em ativos fixos. Reformas ou melhorias no imóvel e compra de máquinas, 
equipamentos e tecnologias de ponta são recomendáveis, mas, antes disso, prefira investir em 
ativos que tenham mais liquidez, como mercadorias e matérias-primas. É muito comum a 
empresa quebrar depois de um forte investimento nos ativos permanentes. O dito popular 
recomenda: nunca dê passos maiores do que a perna. É melhor perder os benefícios do 
pioneirismo do que pagar ágio pela novidade. 
 
Boa Intenção 
  
Até mesmo a Federação Brasileira das Associações de Bancos admite que o spread no Brasil é alto 
- cerca de 42% ao ano. Reduzi-lo é possível, mas há condições para isso. 'Oferecer crédito a taxas 
razoáveis é viável apenas com condições legais, macroeconômicas e tributárias adequadas', diz 
Roberto Troster, economista-chefe da Febraban. Ou seja, se houver estabilidade e o governo fizer 
as reformas necessárias, é possível que a taxa caia e o crédito fique mais barato. O texto ao lado, 
escrito por um especialista em finanças, comenta o assunto. 
 
William Eid. Jr  
O spread é a diferença entre o que o banco paga quando você aplica dinheiro e o que ele cobra 
quando você pega um empréstimo. No Brasil, é dos mais altos do mundo: um CDB rende 20% ao 
ano e o crédito mais barato custa mais de 40%. Já o crédito do cheque especial passa dos 150% 
ao ano. O Banco Central tem feito estudos sobre isso nos últimos anos e definiu a composição do 
spread. Os impostos respondem por um quarto dele, as despesas do banco representam 22%, o 
lucro do banco outros 18% e a inadimplência participa com 35%. Reduzir algum desses 
componentes não será fácil. Clique aqui e leia o artigo completo (TEXTO ABAIXO) 
 
 



O spread bancário  
William Eid Jr*  
 
Reduzir os impostos depende de muito mais que vontade. O Brasil hoje tem compromissos com a 
austeridade fiscal que não podem ser jogados pela janela. Ao mesmo tempo nossa carga 
tributária, além de alta, é mal distribuída: proporcionalmente, a pequena empresa paga mais 
impostos que a grande. Só a construção de um novo pacto federativo, com uma reforma 
constitucional que retire da infeliz Constituição de 1988 os erros graves lá contidos é que 
permitirá uma redução dos tributos. Mas estamos muito longe disso. 
 
A redução da inadimplência também não está dentro da esfera de decisão do governo. São 
diversos fatores que levam o país a ter um alto nível de inadimplência. Desemprego elevado, falta 
de crescimento econômico, falta de cultura de poupança para emergências por parte das 
empresas e pessoas e sobretudo um sistema jurídico que protege muito o inadimplente, tornando 
o ato de emprestar algo muito arriscado. Claro que o governo pode interferir em alguns pontos, 
mas novamente reformas são necessárias. A reforma da CLT, por exemplo, poderia incentivar o 
crescimento do nível de emprego formal por meio da redução dos custos associados a ele. A 
reforma do judiciário poderia tornar os processos mais rápidos e, portanto, garantindo que a 
justiça seja feita em tempo hábil. Mas também aqui estamos distantes de um final feliz. 
 
No que tange as despesas bancárias, temos observado uma diminuição gradativa. Do período 
inflacionário herdamos um sistema bancário superdimensionado. É só compararmos as agências 
bancárias brasileira s com as existentes no exterior. As de lá parecem pobres casebres 
comparadas aos nossos palácios de mármore. Mas a busca por maior eficiência num ambiente 
mais estável vem provocando uma mudança de mentalidade, fazendo com que os custos sejam 
reduzidos. Mas ainda com pequeno efeito sobre o spread. 
 
Também no tópico lucro dos bancos a situação não é de grande alento. O nível de lucro de uma 
atividade econômica só se reduz em poucos casos: decréscimo da importância dessa atividade ou 
incremento na concorrência. Não podemos nem de longe afirmar que a atividade bancária está em 
decréscimo. Então, só podemos vislumbrar uma redução no lucro pelo aumento da concorrência. 
Ela vem aumentando com a entrada de bancos estrangeiros, mas também aqui o efeito para o 
pequeno empresário é pequeno, pois são os grandes bancos de varejo, quase todos nacionais, 
que operam as linhas de crédito que atendem a este segmento. 
 
Como vemos, ainda está longe o dia em que veremos uma redução significativa no spread 
bancário. Cabe ao consumidor negociar, procurar as melhores alternativas e sempre conhecer 
muito bem o produto que está obtendo para evitar surpresas desagradáveis no futuro. 
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