
crise econômica afetou as 

Micro e Pequenas Empre-

sas (MPEs) de várias manei-

ras. Com a queda no consu-

mo, o aumento dos preços 

de matéria-prima, de servi-

ços, de produtos e de fornecedores, mui-

tas dessas empresas passaram a figu-

rar na lista dos inadimplentes e, com is-

to, aos poucos, o crédito ofertado pelos 

bancos, sumiu.

O pesquisador do Instituto Brasileiro de 

Executivos de Varejo e Mercado de Con-

sumo (Ibevar) e professor de Finanças do 

Laboratório de Finanças do Programa de 

Administração de Varejo (Labfin/Provar) 

Por Adriana Bruno 

ONDE ESTÁ  O DINHEIRO?
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

A
da Fundação Instituto de Administração 

(FIA), prof. Marcos Piellusch, conta que, 

de forma geral, os bancos, no período de 

crise, ficam mais cuidadosos em conce-

der crédito. Então, dependendo da situa-

ção financeira da companhia, essa con-

cessão se dará de forma mais lenta. “Em 

2018, esse processo deve evoluir confor-

me o cenário futuro, como, por exem-

plo, o resultado das eleições”, comenta.

A retenção de crédito para as MPEs se 

deve, na maioria das vezes, à falta de ga-

rantias suficientes para aquisição de re-

cursos. “Essas companhias enfrentam vá-

rias dificuldades na obtenção de recursos 

para trabalhar diariamente no seu fluxo 

de caixa ou na realização de investimen-

tos para o seu próprio desenvolvimento. 

Entretanto, é importante destacar que tal 

restrição se deve a diversos fatores, co-

mo a situação atual do País, o aumento 

do desemprego e, consequentemente, a 

inadimplência em todos os setores, seja 

como pessoa física ou jurídica”, destaca 

o diretor executivo de desenvolvimento 

no Sicoob UniMais, Sandro Roque.

Atualmente, o Banco Nacional de De-

senvolvimento (BNDES) tem sido a porta 

de salvação para as MPEs que precisam 

de crédito. O superintendente de Opera-

ções Indiretas do BNDES, Marcelo Porteiro 

Cardoso, conta que as MPEs seguem co-
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mo segmento prioritário para oferta de 

crédito da instituição em 2018.

“Estamos investindo em parcerias e fer-

ramentas que nos permitirão uma abor-

dagem mais inclusiva das MPEs. Como 

exemplo, pode ser citado o Acordo de 

Cooperação firmado com o Serviço Bra-

sileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas (Sebrae), que visa à criação de um 

plano de trabalho para melhorar o acesso 

das MPEs ao crédito”, diz. Segundo Car-

doso, em 2017, 74.954 empresas MPEs 

foram financiadas em operações indire-

tas automáticas.

Crédito consciente
Antes de procurar uma instituição finan-

ceira em busca de crédito, cabe ao em-

presário considerar uma série de fatores. 

De uma forma geral, a estratégia de in-

vestimento deve levar em consideração o 

retorno de determinado projeto ao lon-

go do tempo e a sua exposição ao risco.

“No caso de MPEs, é essencial que se-

ja feito um planejamento correto das de-

cisões financeiras e também uma pesqui-

sa sobre as fontes de financiamento dis-

poníveis no mercado para que o projeto 

se viabilize”, recomenda Cardoso.

De maneira geral, a obtenção de crédi-

to é feita de forma mais saudável quan-

do o dinheiro é usado para fazer inves-

timentos. “Não é recomendado tomar 

crédito para pagar despesas correntes, 

como folha de pagamento ou fornece-

dores. Isso porque, não necessariamen-

te, tais pagamentos não irão trazer cres-

cimento ao negócio. E a tomada de cré-

dito só vai prorrogar o problema com o 

agravante de acarretar despesas com ju-

ros”, diz o prof. Piellusch.

Segundo ele, se a empresa usar o di-

nheiro obtido para fazer investimentos, o 

negócio poderá crescer e, assim, gerar os 

recursos necessários para pagar o banco.

“O maior risco que as empresas têm 

quando contraem crédito é não poder pa-

gar as parcelas, tendo de recorrer a outro 

banco para honrar os empréstimos. Nes-

se momento, elas começam a se endivi-

dar demais e a perder o controle”, alerta.

É importante ressaltar que, quando a 

empresa obtém crédito, é necessário um 

cuidado adicional: a disciplina financeira. 

É muito comum os empresários unirem as 

contas pessoais com as da empresa, fa-

zendo retiradas diárias do caixa para pa-

gamento de despesas pessoais.

“Essa prática é muito mais arriscada 

e se torna ainda maior com o endivida-

mento, pois a empresa tem um com-

promisso a mais a cumprir: as parcelas 

da dívida”, reforça.

Outro critério a ser considerado é o pra-

zo e a necessidade do capital. Para ne-

cessidade de curto prazo, um capital de 

curto prazo. Para uma necessidade de 

longo prazo, um capital de longo prazo.

“Devem-se levar em conta as taxas de 

juros e prazos e checar se a parcela ca-

berá no orçamento”, comenta o CEO da 

Blue Numbers, Márcio Iavelberg.

Aliás, avaliar a capacidade de paga-

mento da dívida contraída é importan-

te para que a empresa não perca cre-

dibilidade junto ao mercado e aos ban-

cos. “Nesse caso, ao entrar numa lista 

de mau pagador, os limites de crédito 

podem ser reduzidos, com taxas maio-

res, comprovação de mais garantias e a 

grande chance de perder gradativamente 

o espaço no mercado, além do risco de 

assumir pessoalmente a responsabilida-

de caso a empresa não consiga honrar 

seus compromissos”, comenta Roque. 

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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