FINANCEIRO

ONDE ESTÁ O DINHEIRO?
Por Adriana Bruno

Oferta de crédito para micro e pequenas empresas ainda está restrita, mas existem diversas alternativas aos
empresários para este ano. Veja os principais passos para tomar um empréstimo de forma consciente
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mo segmento prioritário para oferta de
crédito da instituição em 2018.
“Estamos investindo em parcerias e ferramentas que nos permitirão uma abordagem mais inclusiva das MPEs. Como
exemplo, pode ser citado o Acordo de
Cooperação firmado com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que visa à criação de um
plano de trabalho para melhorar o acesso
das MPEs ao crédito”, diz. Segundo Cardoso, em 2017, 74.954 empresas MPEs
foram financiadas em operações indiretas automáticas.

Crédito consciente
Antes de procurar uma instituição finan-

CINCO DICAS PARA UMA TOMADA DE CRÉDITO CONSCIENTE
1 – Planeje o que fará com o dinheiro – um planejamento adequado e
consciente é fundamental para a redução dos riscos.
2 – Separe as contas pessoais e da empresa. Retire apenas o pró-labore
e o lucro e não faça retiradas do caixa para despesas pessoais.
3 – Escolha a forma de financiamento mais adequada ao seu
investimento, considerando prazo, taxas, garantias, entre outros.
4 – Verifique se as entradas de caixa serão suficientes para pagar as
parcelas do empréstimo.
5 – Monitore sempre os resultados, verificando o crescimento da
empresa e evolução dos indicadores. Não espere o problema chegar
para tomar ações corretivas.
Fonte: pesquisador do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de
Consumo (Ibevar) e professor de Finanças do Laboratório de Finanças do Programa
de Administração de Varejo (Labfin/Provar) da Fundação Instituto de Administração
(FIA), prof. Marcos Piellusch
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