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Brezilya’da 2016 Yılında Yapılan İlk Şirket Ödeme Anketi 
 

İç karartıcı ekonomik senaryo ödeme deneyimlerini etkiliyor 
 

 Görüşülen şirketlerin yüzde 75’i müşterilerinden ödeme vadelerinin 
uzatılmasına yönelik talep almış; 

 Şirketlerin yüzde 55’ten fazlası ödenmeyen alacak oranlarında artış 
gözlemlemiş 

 Sektörler arası ortalamaya göre, inşaat ve tarımsal gıda sektörleri hariç 

ödeme gecikmelerinin süresi 30 gün  (bu iki sektörde ödeme 

gecikmelerinin süresi >121 gün)

 Brezilya’da vadeli satış yaygın bir uygulama. Şirketlerin neredeyse 
tamamı (%97) müşterilerine bu olanağı sunuyor ve  bunun için belirttikleri 
temel gerekçe piyasadaki rekabettir. 

Coface’ın Brezilya’da 120’den fazla şirket ile gerçekleştirdiği ilk ödeme anketi, şirketlerin halen 

zorlu bir ortam ile karşı karşıya olduklarını ortaya koyuyor. 2017 yılı daha yeni başladı ancak bu 

yıla ilişkin GSYH tahmini daha şimdiden sönük. Faaliyetin resesyondan çıkması beklenmesine 

rağmen, büyümenin yüzde 0,4 gibi çok düşük bir oranda gerçekleşmesi bekleniyor.     

 

Şirketlerin neredeyse yarısı müşterilerinin yaşadıkları finansal sıkıntılar sebebiyle ödeme 

deneyimlerinin kötüleştiğini bildirmiştir.  
 

Brezilya’da vadeli satış olanağının tanınması yaygın bir uygulamadır. Ankete katılan şirketlerin 
neredeyse tamamı (%97) müşterilerine vadeli satış olanağı sunuyor. Bu stratejide en belirleyici 
etken piyasa rekabetidir; şaşırtıcı bir şekilde çok az sayıda katılımcı müşterilerinin nakit akışı 
sorunlarını bir etken olarak bildirmiştir.   

İç karartıcı ekonomik ortam ödeme davranışlarının üzerine gölge düşürmüştür. Şirketlerin 
çoğunluğu (%58) 2015 yılında ödenemeyen alacak oranlarında 2014 yılına göre bir artış 
gözlemlediğini bildirmiştir. 2016 yılına ilişkin sonuç daha dağınıktır: Ankete göre şirketlerin 
yüzde 46’sı için ödeme deneyimleri bir önceki yıla göre kötüleşmiştir. Şirketlerin çoğunluğu için 
(%79), vadesi geçmiş ödemelerin süresi ortalama olarak 30 günü geçmemektedir. Katılımcıların 
yine aynı oranı 2016 yılında durumun değişmediğini  bildirirken, yüzde 8’i iyileşme 
gözlemlediğini belirtmiştir. 

Şirketlerin sadece yüzde 13’ü toplam risk oranlarının (toplam vadesi geçmiş satışların toplam 
satışlara oranı)  yüzde 5’i geçtiğini bildirmiştir.   Şirketlerin neredeyse yüzde 40’ı için bu oran  
toplam cirolarının yüzde 0,5’i ile yüzde 2’si arasındadır. 

Katılımcıların yüzde  57’sine göre, ödeme vadelerinin uzatılmasını talep eden müşterilerin en 
yaygın olarak öne sürdüğü gerekçe finansal güçlüklerdir. Bunu ‘müşteri portföylerinde 
ödenmemiş alacak oranlarının yüksek olması’ ve ‘müşteri yönetimi sorunları’ takip etmektedir. 
Ayrıca, şirketlerin yüzde 81’i müşterilerinin performansını etkileyen ana makro etken olarak 
ekonomik resesyonu bildirmiştir.  
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Siyasi istikrarsızlık da yüksek düzeydedir  ve kısa vadede ortadan kalkması olası 
görünmemektedir. EPU siyasi belirsizlik endeksi bu algıyı desteklemektedir. (bakınız 
aşağıdaki grafik –  endeks yükseldikçe belirsizlik durumu kötüleşmektedir). “Araba 
yıkama operasyonunun” başladığı Mart 2014’ten Aralık 2016’ya kadar olan 
dönemde, endeks yaklaşık 247 puan yükselmiştir.  

 

Brezilya– EPU siyasi belirsizlik endeksi  

 
Temerrüt halindeki en etkili işlem  

 

Brezilya’daki şirketlerin büyük çoğunluğu (%78) ödenmeyen alacaklar için en etkili çözüm 
aracının sulh yoluyla müzakere olduğuna inanmaktadır. 

Ancak, ülkede sözleşmelerin uygulanması kolay değildir. 2017 İş Yapma Kolaylığı Endeksine 
göre, vadesi geçmiş bir alacağın tahsil edilmesi yaklaşık 731 gün sürmekte ve maliyeti alacağın 
yüzde 20,7’i kadar tutmaktadır. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Latin Amerika bölgesi 
ortalamasında bu süre 749 gündür, ve ortalama maliyet oranı alacağın yüzde 31,3’ü kadardır. 

İflaslar bakımından, ankete katılan şirketlerin çoğunluğu (%58) geçtiğimiz yıl Bölüm XI 
kapsamında başvuruda bulunan müşterilerin sayısının yükseldiğini bildirmiştir. 2015 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 55’lik bir artış bildirilmiştir. 2016 yılında da yıllık bazda yüzde 45’lik bir 
artış daha gözlenmiştir. Bölüm XI kapsamındaki başvurularda artış kaydeden şirketlerin yüzde 
53’ü talep öncesinde müşterilerinin davranışlarında herhangi bir değişiklik gözlemlemediğini 
belirtmiştir. Son yıllarda Brezilya’da Bölüm XI kapsamındaki başvurular giderek daya yaygın 
hale gelmiştir ve eşit büyüklükteki ve sektörlerdeki şirketleri etkilemektedir.   

 

Sektörler genelinde ödemelerde gecikme yaşanıyor  

Analiz edilen sektörler arasında, ödeme gecikmeleri yaşadığını bildiren şirketlerin ortalama 
oranı yüzde 75’tir ve neredeyse tüm sektörlerde bu gecikmelerin yüksek düzeylerde olduğu 
gözlemlenmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, inşaat sektörü ile birlikte, en fazla 
etkilenen sektördür; şirketlerin tamamı (%100) ödeme sorunları bildirmiştir. İlginç bir şekilde, en 
az etkilenen sektör perakendedir (%36,8).  
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Sektör bazında ortalama gecikme süresi genellikle 30 güne kadardır. 121 günü geçen ödeme 
gecikmeleri bildiren sektörler sadece inşaat ve tarımsal gıdadır. Son olarak, ilginç bir şekilde, 
ankete katılan hiçbir şirket 150 günü geçen bir ödeme gecikmesi bildirmemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 
MEDYA İRTİBAT:  
Leyla ZERGER SİDAL –  T. +90 (212) 385 99 60 leyla.zerger@coface.com  
 
 
 
Ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyadaki en yaygın şirket olan Coface Grubu, firmalara hem iç pazar hem de 
ihracat müşterilerinden doğan alacaklarının ödenmeme (temerrüt) riskine karşı küresel çözümler sunmaktadır. Grup 2015 
yılında 4.200 çalışanının desteği ile 1.490 milyon €’luk konsolide ciro açıklamıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak 100 
ülkede faaliyet gösteren Grup, 200’e yakın ülkedeki 50.000’in üzerinde şirketin ticaretini güvence altına almaktadır. Coface 
şirketlerin ödeme alışkanlıkları hakkındaki bilgi birikimine ve müşteriler ile borçluları en güncel şekilde izleyen 660 analistin 
ve risk değerlendirme uzmanının deneyimlerine dayalı olarak her üç ayda bir ülke risk değerlendirmeleri yayınlamaktadır. 
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