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CRÉDITO BANCÁRIO COMO INSTRUMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL 

 
RESUMO 

 

As micro e pequenas empresas por apresentarem um importante papel no cenário 
social e econômico brasileiro, contribuem com boa parte do emprego e renda gerados 
no país. O crédito possui um papel significativo na economia, uma vez que é essencial 
ao financiamento do consumo das MPES, as linhas de microcrédito produtivo 
orientado são concedidas com o maior destaque para os Bancos Públicos, concedido 
também pelos Bancos Privados e Cooperativas de Crédito. Fundamentando-se em 
obras bibliográficas já publicadas, o propósito deste trabalho é discutir, a partir de uma 
pesquisa descritiva e exploratória, o comportamento do crédito bancário no Brasil, 
como instrumento de apoio ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas e 
suas principais linhas de financiamentos. A contextualização do presente trabalho se 
dará a partir de discussões sobre a importância das Micro e Pequenas Empresas no 
Brasil. Dessa forma, será apresentado o conceito das MPES como instrumentos de 
políticas públicas, juntamente com apresentação das principais linhas de crédito 
bancário de apoio à micro e pequenas empresas no que se refere ao financiamento 
de suas atividades econômicas e por último apresentaremos uma análise da 
participação dos bancos de desenvolvimento no financiamento dos pequenos 
negócios, os tipos de financiamento, bem como, as dificuldades desse segmento 
empresarial na obtenção do crédito. Concluindo que, existem um conjunto de várias 
linhas de financiamento para as MPES, porém as condições que elas apresentam, 
não se enquadram com a realidade dos empreendimentos de pequeno porte. 
 
Palavras-chave: Economia. Linha de Financiamento. Políticas Públicas. 
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BANKING CREDIT AS AN INSTRUMENT TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF 

MICRO AND SMALL ENTERPRISES IN BRAZIL 

 

ABSTRACT 

 

The micro and the companies for having played an important role in the Brazilian social 
and economic scenario, contributed with a good contribution to the generative work in 
the country. Credit plays an important role in the economy, since it is essential for the 
financing of SMEs, as the targeted microcredit lines are given more prominence to the 
Public Banks, these being also the Private Banks and Credit Cooperatives. Based on 
bibliographical works already published, the purpose of this work is to discuss, from a 
descriptive and exploratory research, the behavior of the bank in Brazil, as a tool to 
support the development of micro and small enterprises and the main lines of financing. 
Contextualization has arisen increasingly on Micro and Small Companies in Brazil. In 
this way, the MPEs model will be presented as a public policy report model, with the 
presentation of the main bank credit lines to support micro and small companies that 
do not fit into the process of selecting their financial statements. Development banks 
without small business financing, types of financing, as well as the average of 
companies in the purchasing sector. Conclusions that, have a set of several lines for 
financing the MPES, such as promotion them, does not fit with the reality of enterprises 
of postage. 
 
Keywords: Economy. Funding line. Public policies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As micro e pequenas empresas possuem uma participação significativa na 

economia brasileira, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, utilizando 

dados RAIS - Relação de Informação Social, no ano 2018, mais de 8,4 milhões de 

empresas, que empregam 66,2 milhões de trabalhadores, entregaram a declaração 

da RAIS 2018 dentro do prazo. Isso corresponde a 97% do total, de acordo com 

estimativas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 

Economia, baseada no número de empresas que preencheram a RAIS de 2017. 

No século XX, o Brasil conseguiu atingir elevadas taxas de crescimentos 

médios do PIB, apesar das décadas perdidas nos anos 80 e 90. No entanto, o caráter 

concentrador do modelo de desenvolvimento, tanto em termos espaciais, quanto a 

distribuição de renda proporcionou a sociedade uma elevada desigualdade social. 

Assim, tornou-se crescente a demanda por políticas que proporcionassem a 

distribuição de renda e a desconcentração de atividades econômicas. Apesar desses 

esforços as disparidades entre empresas e regiões observadas no Brasil ao final da 

década de 1990 afirmaram as necessidades de definir novas estratégias de 

desenvolvimentos. (HELMSING, 1999). 

A constituição de 1988 vem exigindo das administrações públicas ações 

inovadoras que articulem os recursos disponíveis e que esteja fundamentado em 

princípios de sustentabilidade, o grande desafio é que não existe um modelo de 

atuação replicável. As soluções variam em função da localidade, da abrangência, das 

propostas e das condições políticas institucionais, das parcerias estabelecidas e dos 

recursos disponíveis, não restam alternativas para as administrações locais, se não 

as que situam como agencia de desenvolvimento sustentável, capaz de mobilizar as 

forças e capacidades das comunidades, potencializar e preservar seus recursos 

físicos de forma integrada para perspectivas concretas de integração e equidade 

social e respeitos aos direitos humanos e sociais, para a criação de oportunidades 

inclusivas de ocupação e renda. (GONÇALVES, 2005). 

No Brasil, as MPES se encontram espalhadas por todo o território nacional, 

outro ponto importante e que muitas Micro e Pequenas Empresas, doravante MPES, 

não conseguem resolver a delimitação do espaço, já que seu tamanho reduzido dos 

estabelecimentos comerciais ou especo produtivo é muitas vezes uma realidade a ser 

enfrentado pelas empresas, outro ponto delicado é sobre a acessibilidade, como 
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cadeirantes, deficientes visuais, sendo mais propicio em estabelecimentos comerciais 

e de serviços. 

As políticas de apoio as MPES no Brasil, quando são políticas dirigidas aos 

parques tecnológicos e aos arranjos produtivos locais, frequentemente necessita de 

um diagnóstico preciso das necessidades locais e são implementadas sem um diálogo 

com empresas e instituições. É necessário, portanto, uma melhor articulação entre as 

diversas instituições envolvidas nas políticas nas diferentes instancia de formulação 

local, estadual e federal. Esta articulação é fundamental tendo em vista as limitações, 

aos financiamentos do desenvolvimento local pelos municípios. As políticas de apoio 

as MPES propiciam e redução das desigualdades econômicas e sociais no Brasil e 

nas pequenas cidades gerando emprego e renda em prol do desenvolvimento 

econômico do país. 

Esse trabalho se justifica tendo vista que no paradigma tecno-econômico pós-

fordista1, cada vez mais se direciona o foco de políticas públicas para a inovação e 

desenvolvimento como elementos chave da competitividade de empresas, país e 

regiões. Da mesma forma, existe uma tendência forte entre as diversas instâncias de 

governo e promoção dos micros e pequenas empresas (MPES), reconhecidas como 

importante dada a sua participação na geração de emprego e renda. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo discutir o comportamento 

do crédito bancário no Brasil, como instrumento de apoio ao desenvolvimento das 

micro e pequenas empresas (MPES) e suas principais linhas de financiamentos no 

Brasil. 

Tendo em vista a definição do objetivo deste trabalho pretende-se responder 

o seguinte questionamento: Quais as contribuições dos bancos de 

desenvolvimento no financiamento das Micro e Pequenas Empresas (MPES) no 

Brasil? 

Como recurso metodológico afim de que os objetivos propostos fossem 

atendidos, foi empregada uma pesquisa descritiva-exploratória. A pesquisa descritiva 

é aquela que expõe características de determinado fenômeno, podendo também 

estabelecer relações entre as variáveis. A pesquisa descritiva refere-se ao 

levantamento conceitual e das características do crédito no Brasil e a apresentação 

                                                           
1Aspectos relacionados a Inovação e a Educação. 
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das diversas linhas de crédito operadas pelo segmento MPES no Brasil, na geração 

de emprego e renda. 

Quanto a pesquisa exploratória foi realizada uma pesquisa com a finalidade 

de obter explicação dos fenômenos que inicialmente não eram aceitos pelos demais 

pesquisadores, mesmo com as evidências apresentadas, além de descobrir novos fenômenos 

e formular novas ideias e hipóteses. Para tanto foi utilizado como documento base, dados do 

Relatório Especial de Financiamento das MPES no Brasil, publicado pelo SEBRAE 

em 2017. 

A fim de fornecer a fundamentação teórico metodológica necessária a 

compreensão da temática proposta, a pesquisa baseou-se em autores como: Pires 

(2017), Júnior (2017), Machado (2017), Morais (2005), Yamakawa (2011) e Canuto 

(2003). Paralelamente foi realizada pesquisa documental através da utilização de 

dados secundários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e do 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Brasil - SEBRAE. 

O presente trabalho foi dividido em três capítulos, além da introdução e das 

considerais finais. No primeiro capítulo trata-se de algumas considerações sobre as 

Micro e Pequenas no Brasil nos aspectos institucionais, enquadramento e importância 

socioeconômica. No segundo capítulo, foi realizado uma breve apresentação das 

principais linhas de crédito dos bancos públicos e privados e as cooperativas de 

crédito, já no terceiro e último capítulo, apresentamos uma análise da participação dos 

bancos de desenvolvimento no financiamento dos pequenos negócios, os tipos de 

financiamento, bem como, as dificuldades desse segmento empresarial na obtenção 

do crédito. 
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2 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL 

 

As (MPES), vêm adquirindo ao longo dos últimos 30 anos uma importância 

crescente no país, pois é inquestionável o relevante papel socioeconômico 

desempenhado por essas empresas no Brasil.  A importância das MPES na geração 

de emprego, números de empresas e na geração de renda em nível nacional 

fornecendo informações sobre a estrutura de produção, participação nos mercados 

em que atuam e a remuneração da Mão de obra. (SEBRAE, 2014). 

O segmento da micro e pequena empresa apresenta uma participação 

expressiva no estoque de ocupados e na geração de postos de trabalhos no Brasil, 

situação que tem sido reafirmada no período recente de forte dinamismo no mercado 

de trabalho, apesar de uma pequena perda de participação no total das ocupações no 

final da década dos anos 2000. Dada sua importância foram implementadas novas 

políticas públicas e de reformulação de antigos instrumentos de apoio ao segmento 

com destaque para o Super Simples, regime tributárias que buscam reduzir a carga 

tributária, a desburocratização e ao mesmo tempo, promover a formalização das 

unidades produtivas. (SEBRAE, 2014). 

Desde a criação da figura do Microempreendedor Individual (MEI), pela lei 

complementar nº 128/2008, algumas adequações e alterações foram feitas por 

legislações posteriores. No caso da lei complementar nº 147/2014, que extingue as 

obrigações de registro na GFIP (Guia de Recolhimento e Informações Previdência 

Social), e o recolhimento da cota patronal de 20% pelas empresas contratantes de 

serviços. No ano de 2015 a regulamentação do MEI, também inclui novas atividades 

no rol, como cuidadores de animais diaristas, e profissional da área de segurança e 

área de transportes, criou mecanismos tanto para formalização, quanto a 

regularização desses pequenos negócios, menos burocracia e um regime tributário 

adequado. (SEBRAE, 2014). 

 

2.1 Classificações das micro e pequenas empresas no Brasil 

 

A definição de MPES pode ser feita de duas formas alternativas em relação 

ao número de pessoas ocupadas na empresa, neste caso são classificadas como: 

microempresa aquelas atividades de serviços e comércio com até 09 funcionários 

ocupados, e como pequenas empresas as que possuem entre 10 e 49 funcionários 
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ocupados, na atividade industrial, são microempresas as com 19 pessoas ocupados 

e pequenas empresas entre 20 e 55 pessoas ocupadas. (SEBRAE, 2014). 

Dependendo do porte da empresa e das atividades econômicos, há a 

compreender:  

 

• Microempresa, setor de atividade econômico, serviço e comércio, até nove 

pessoas ocupadas. Na indústria, também dezenove funcionários ocupados.  

• Pequenas empresas, setor de atividades econômicas, serviços e comércios, de 

dez até quarenta e nove funcionários. E na indústria, de vinte a noventa e nove 

funcionários.  

• Médias empresas, setor de atividades econômicas, serviços e comércios, de 

cinquenta a noventa e nove pessoas ocupadas. E na indústria de cem a 

quatrocentos noventa e nove.  

 

Com relação ao critério de faturamento, as empresas são classificadas como 

micro e pequeno porte, as empresas que tenham auferido no ano calendário, a receita 

bruta anual de até R$ 3.600.000,00 anuais. Dada à impossibilidade de obter certas 

informações, esse critério de classificação do porte da empresa por faixas médias de 

receita no âmbito desse projeto, estar incluindo empresas atuantes nos setores de 

serviço, comércio e indústria. 

 

2.2 Contribuições das micro e pequenas para dinâmica de desenvolvimento no Brasil 

 

As microempresas mostram maior concentração na atividade nos comércios 

varejistas e serviços, totalizando 81,9% do total das MPE’S pesquisadas. Já nas 

pequenas empresas é mostrada maior concentração nas atividades de comércios 

varejistas e serviços no total de 73,3% do total das pequenas empresas. (SEBRAE, 

2014). 

De acordo com a federação nacional do comércio no ano de 2000, essas 

características em comum são: a estrutura organizacional simples é responsável pela 

tomada de decisões, pequena quantidade de diretores, as fontes do funcionamento 

são de difícil acesso, a mão de obra não especializada, falta de domínio do setor que 

atuam no qual são subordinados às empresas de maior porte e existe um vínculo 

estreito entre o dono que pode provocar problemas na administração.  
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Devido à grande participação das MPES na economia brasileira, mas por meio 

da função social o conceito de propriedade se torna um bem de produção visando o 

bem-estar e a justiça social. Ao definir a função social como sendo a finalidade pelo 

qual o ordenamento jurídico visa conferir ao contratante, mecanismos jurídicos 

capazes de coibir qualquer desigualdade dentro da relação contratual. Na realidade 

pós-moderna, tem reconhecida a sua função social, ou seja, função de possibilitar a 

todos de forma justa e equitativa e acesso aos bens necessários à sobrevivência 

digna. 

A sustentabilidade das MPES, de acordo com a interpretação do artigo nº 225 

da constituição federal de 1988, o princípio do desenvolvimento sustentável núcleo da 

política globo do meio ambiente, orienta a perspectiva da sustentabilidade visada pela 

empresa (WORLD COMMISSION ON ENVIRONNMENT AND DEVELOPNEMENT), 

o desenvolvimento sustentável foi objeto de estudo pela comissão da ONU para o 

meio ambiente e desenvolvimento, resultando num relatório denominado nosso futuro 

comum esse documento conceituou quanto satisfaz as necessidades presentes sem 

comprometer a habilidade das furas gerações em fazer suas próprias necessidades. 

Em particular as microempresas e empresas de pequeno porte, por fazerem 

parte do desenvolvimento do país devem atender a esses princípios que levam ao 

desenvolvimento sustentável e que assegura o êxito dos negócios, ao longo do tempo. 

A variável ambiental nas empresas é, portanto hoje em dia, uma decorrência do 

mercado, que não tolera aquelas empresas agressoras ao meio ambiente sim, as de 

desenvolvimento sustentável. (DERANI,1997) 

Neste sentido, as MPES vêm cumprindo com a função social de gerar 

emprego, renda, consumo e pagamento de impostos, constituem-se em fatores 

indispensáveis para o crescimento econômico e o desenvolvimento social, na medida 

em que fazem o dinheiro circular, realizando gastos, contratando pessoas, fazendo 

investimentos, comprando insumos e vários outros dispêndios para continuarem 

existindo alimentando toda e qualquer cadeia produtiva. (JUNIOR, 2017). 

A presença de novos mercados gera desenvolvimento e estimula à produção 

e o consumo, a competição recebe estímulos e se torna acirrada e toda movimentação 

de fatores de dinheiro significa fermentar a economia e distribuir melhor o resultado 

da produção. Todo o processo de repartição da renda se dá pela importância relativa 

do fator trabalho, seja pela qualidade do trabalho realizado ou pelo número de pessoas 

utilizadas na empresa, e quanto aufere o lucro para o empresário. 
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A ação econômica das MPES na busca por mais oportunidades de negócios 

no mercado, faz crescer o investimento produtivo e a geração de trabalho e renda, 

devido ao grande número de empresas de maneira agregada, e nos grandes centros 

que são modernizados e as estruturas pelas as quais os mercados são formados e 

ampliados as melhores relações na distribuição de renda. As MPES podem ser vistas 

como sinônimo de crescimento e desenvolvimento econômico, nos centros mais 

avançados e ricos, essas empresas cumprem um papel primordial porque possuem 

maior robustez e condição para sobreviver. 

De acordo com Júnior (2017), em diferentes características que as MPES 

possuem, são parecidas em diversos aspectos, como a presença do dono no 

ambiente do negócio praticamente o tempo todo, a participação de membros da 

família na gestão do empreendimento, baixo volume de capital movimentado, maior 

fragilidade perante os ciclos de crise, e a dificuldade de acesso a linhas de crédito em 

condições favorecidas devido à escassez de garantias e liquidez. 

As MPES se apresentam como células de um grande sistema vivo em 

permanente movimentação, e sua função primordial é produzir, criar riqueza e gerar 

incremento na qualidade de vida, criando desenvolvimento pelos diversos setores em 

que demandam serviços e produtos. Em qualquer país o desenvolvimento se 

correlaciona diretamente com estratégia das micro e pequenas empresas, cuja função 

é o alicerce para o nível de participação das empresas na formação do PIB e da renda, 

bem diferente do que acontece no Brasil. 

A distribuição dos bens e serviços, e a formação da riqueza fazem parte do 

conjunto do tecido social de qualquer sociedade, por isso recebem tratamento legal 

pela Constituição Federal no artigo 179. Por serem mais frágeis e sensíveis às 

oscilações do mercado, e a conjuntura econômica coloca-as MPES em situações de 

riscos e momentos delicados em períodos em períodos de crise, bem como nos de 

expansão econômica, ou seja, o tempo as MPES necessitam de leis, programas e 

políticas públicas em que o capital de giro e de investimento produtivo. A necessidade 

de taxas de juros menores, custos de financiamentos diferenciados e algumas 

medidas que facilitam a gestão dos negócios e menos burocracias perante aos órgãos 

públicos, municipal, estadual e federal, para cumprirem com o papel relevante que lhe 

cabe na economia nacional. (JUNIOR, 2017). 

A dispersão geográfica da produção e comercialização dos bens e serviços 

das MPES é em números quase a totalidade das empresas, fazendo com que essas 
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unidades produtivas acabem assumindo o protagonismo pela oferta dos bens e 

serviços que irão suprir a demanda dos consumidores, empresas e governos, 

municipal, estadual e federal. 

Em virtude da capacidade de se multiplicar em face do Empreendorismo 

nacional e do espírito empreendedor em busca de oportunidade, da necessidade de 

gerar renda e maior participação nos mercados mais populosos e juntos a regiões 

mais ricas. As áreas mais populosas e ricas, são polos de atração de empresas 

geradoras de oportunidades, acabam atraindo investidores e empreendedores para a 

formação de novos negócios, uma vez que o retorno do investimento é maior, e para 

a sobrevivência da empresa em mercados maiores do que em regiões menos 

populosas. (JUNIOR, 2017). 

O mapa das MPES no Brasil mostra a dispersão da população nos 5.575 

municípios do território brasileiro. Em cada local há existência de MPES competindo 

entre si, fazendo a correlação entre população e número de micro e pequenas 

empresas.  

Como as MPES buscam estarem mais próximas dos clientes, o Mapa n0 01 

mostra a distribuição das MPES pelo país. 

 

 

FONTE: (JUNIOR, p. 23, 2017 – 2018c). 
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A distribuição especial da população cria um efeito visual importante para 

compreender e dimensionar o tema MPES para a sociedade brasileira e ressaltar a 

concentração das estatísticas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, e então 

fortemente espalhadas pelas áreas litorâneas entre o Sul ao Norte do país. 

Segundo Júnior (2017), em qualquer economia, a concorrência entre as 

MPES é vista como extremamente saudável, principalmente para os consumidores 

que vão ser os maiores beneficiados, via preços. A teoria econômica ensina através 

do modelo de concorrência perfeita que o mercado constituído por grande número de 

empresas pequenas apresenta benefícios para os consumidores porque a produção 

é maior e são estabelecidos preços mais competitivos do que em outros tipos de 

mercado: Monopólio, Oligopólio e concorrência imperfeita. 

Adentrando em relação de como se organiza a estrutura produtiva que está 

organizada, dado que no Brasil, os setores apresentam-se caracterizados pelos 

oligopólios, no qual, pequeno número de grandes empresas dominam o mercado, e a 

fragilidade das empresas menores devido à concorrência desigual importa pela 

vantagem competitiva das grandes, mas, também, e principalmente com a conjuntura 

econômica e as mudanças no ciclo econômico, no qual a economia está na fase de 

crescimento ou recessão. (JUNIOR, 2017). 

Outros fatores são determinantes as MPES, é a vulnerabilidade, as 

características intrínsecas ao próprio negócio de pequeno porte. Em geral, as MPES 

apresentam uma gestão centralizada na figura do próprio dono ou chefe de família, 

por conta disso é constituída MPES familiares são unidades produtivas extremamente 

de decisões unipessoais.  

Além de outras singularidades, por exemplo, a participação do corpo de 

funcionários, pelo fruto da integração de boa relação entre áreas estratégicas e 

operacionais. Outra característica comum as MPES de menor porte têm a logística da 

oferta de bens e serviços no seu entorno, em áreas quase que coladas à clientela. A 

questão da oportunidade tem tudo a ver com o fato de que o estabelecimento de micro 

e pequenas empresas, por estar no local por onde o consumidor passa. Essa relação 

em grande parte, do tipo de escolha parte do cliente ocorre porque a relação de 

consumo com a MPE é diferente das empresas maiores.  

Deve-se considerar a combinação entre oportunidade e localização comercial 

da empresa e a capacidade de distribuição de mercadorias, como papelarias, bares, 
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etc. Em alguns ramos, destacam-se operacionalizando produção, oferta através da 

capacidade da entrega, como no caso de Pizzarias, Restaurantes e Drogarias, onde 

existe uma logística.  

Na prática, as MPES sabem das suas limitações com os recursos físicos, 

humanos e financeiros para atender o universo do consumidor, cabe dizer que a 

escala de produção é pequena diante da imensidão ou potencial de mercado, os 

meios para conseguir recursos disponíveis para avançar os planos de crescimento 

são muitas vezes complicados sem ter acesso fundamentado. 

Para Junior (2017), as MPES não chegam a cumprirem todas as exigências 

para obterem crédito ou capital, com baixa frequência, as ações, planos e estratégicas 

são desprovidos em não realizar. Elas também sofrem com as dificuldades do 

mercado e se afastam das possibilidades de crescimento por não terem na maioria 

um capital próprio. Através do seu crescimento, as MPES são possíveis pressupor 

que, fale das características operacionais da empresa, dá para mais ou para menos 

forjar um tipo de relação capital-trabalho em que apresentam ganhos. 

As relações de produção são mais diretas e flexíveis, com níveis decisórios 

menores, facilitando o processo de produção, havendo menos desigualdades na 

distribuição da renda gerada pelas atividades. Convém concluir que a repartição da 

renda gerada na MPES se dá de forma desigual, assim as MPES contribuem para 

melhorar a distribuição da renda, e para o avanço do desenvolvimento. 

Quanto à utilização do fator humano na esfera produtiva, é possível afirmar 

que uma das soluções para a escassez e da abertura de vagas de trabalho passa pelo 

incremento das oportunidades que as MPES poderão aproveitar.  

Para Junior (2017), o importante é melhorar a conjuntura e as condições 

econômicas, diminuindo as taxas de juros, reduzindo a burocracia, ampliar a facilitar 

o acesso do capital, e financiamento, a fim de que as empresas possam se 

desenvolver mais, e empregar mais, gerando mais empresas e levar melhor qualidade 

de vidas às áreas onde funcionam. Com as políticas públicas, as MPES se 

diferenciaram das médias e grandes empresas, uma vez que elas são agentes 

importantes para a contratação de mão de obra e melhorar a distribuição de renda, 

além de criarem vagas de trabalho e ocupação e remunerarem, as MPES recolhem 

impostos e contribuem para que o setor público financie seus gastos.  

A contribuição das MPES no setor de arrecadação tributária do setor produtivo 

é cada vez maior, e muito importante para o equilíbrio das contas do governo, esses 
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recursos arrecadados se destinam de forma crescente, para os três setores da 

administração. Os incentivos advindos do setor público para que as empresas 

continuem produzindo e vendendo, tocam medidas acessórias de caráter 

administrativo ou gerencial, com redução do número de obrigações, contribuindo para 

a diminuição da burocracia. (JUNIOR, 2017). 
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3 POLÍTICA DE CRÉDITO BANCÁRIO NO BRASIL: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

O crédito possui importante papel na economia, uma vez que é essencial ao 

financiamento do consumo das famílias e do investimento dos setores produtivos. 

Uma das razões é que os crescimentos da economia no período são a ampliação do 

mercado de crédito. (Boletim Econômico Ed. nº 76 – CONTEC, 2014). 

Sandroni (1999, p.140) corrobora quando diz que crédito “é a transação 

comercial em que um comprador recebe imediatamente um bem ou serviço adquirido, 

mas só fará o pagamento depois de algum tempo determinado”. O crédito pode ser 

tomado em espécie, para finalidades variadas ou, diretamente, nas aquisições de 

bens com pagamento a prazo. 

É necessário ter um patrimônio próprio, já que não se pode emprestar coisas 

alheias sem o consentimento do proprietário, com exceção das instituições financeiras 

por se tratar de agentes intermediadores de riquezas, as quais captam recursos e as 

cedem a terceiros através de empréstimos. Todas as transações são autorizadas e 

controladas pelas autoridades monetárias, como o Banco Central. 

Quanto ao recebimento do retorno do capital cedido, qualquer crédito está 

associado à volatilidade e a incerteza envolvidos no negócio. A taxa de juros é 

fundamentada na escassez do bem em geral e presta-se à compensação dos riscos 

assumidos pelo emprestador quanto à possível perda ou deterioração das parcelas 

de seu patrimônio ora cedido. (PIRES, 2017). 

Para Canuto (2003), o crédito se deu a partir do comércio. A primeira forma 

de comercialização foi o escambo, ou seja, a permuta entre bens. Esse processo 

trouxe diversas dificuldades, pois era preciso definir o valor das coisas. Deu-se então 

a instituição da moeda como padrão de troca e, mais tarde, o papel-moeda emitido 

pelo Estado. Com o constante uso da economia monetária, surgiu a necessidade de 

usar a economia creditória, ampliando o conceito de troca, posteriormente conhecida 

como Alavancagem Financeira, fazendo circular mercadorias e riquezas com maior 

rapidez. 

De acordo com Canuto (2003), “o crédito veio facilitar grandemente as 

operações comerciais, marcando um passo avantajado para o desenvolvimento 

delas”. 
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Hoje no mercado de crédito existem várias modalidades de crédito, no qual a 

relação no ano de 2002 foi de aproximadamente 23.8% crédito/PIB e chegando a 

55.8% até o ano de 2014. As modalidades de crédito juntas às famílias, créditos 

consignados, cartões de crédito, crédito para aquisição da casa própria, crédito anual 

e crédito para as MPES e MPGES. 

 

3.1  Principais linhas de financiamentos bancários no Brasil 

 

Uma das principais linhas de crédito bancário é a concessão de microcrédito, 

um empréstimo de baixo valor concedido a pequenos empreendedores informais e 

microempreendedores que não tem acesso ao sistema financeiro tradicional, por não 

terem como oferecer garantias reais. É um tipo de crédito destinado à produção capital 

de giro e investimento em que é concedido a pessoas físicas e jurídicas enquadrada 

como Microempreendedor Individual - MEI, Micro e Pequenas Empresas. 

(MACHADO, 2017). 

O microcrédito tem maior destaque na região Nordeste do Brasil que 

beneficiou a política de valorização do salário mínimo com um crescimento real de 

72% entre os anos de 2003 a 2013, com aumento do emprego formal e com a 

expansão e facilidade de acesso ao crédito e maior recursos dos programas de 

transferência de renda. Um importante desafio posto aos Estados da região Nordeste, 

em criar oportunidades de negócios e estimular as atividades econômicas para a 

população mais pobre.  

O surgimento de empreendimentos de micro e pequenas empresas requer um 

desenvolvimento articulado, como inovação, produtivo e financeiro, sendo necessário 

ao fortalecimento e a capacidade de competir e sobreviver destes empreendedores. 

A grande fonte de recursos financeiros oriundos para o microcrédito vem de fonte 

pública Federal, distante da fonte privada com controle estrangeiro que não chega a 

10% dos recursos de fonte pública Federal, isto exemplifica que o setor privado 

nacional que deveria ter uma maior aproximação do público alvo do microcrédito não 

se apresenta. (MACHADO, 2017). 

Para Machado (2017), a principal fonte desses recursos vem do Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), que foi instituído pela Lei de 

nº 11.110, de 25 de Abril de 2005 para estimular a geração de emprego e renda entre 

os empreendedores, e o essencial para a inclusão social e combater a pobreza. 
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Segundo Machado (2017), a linha de microcrédito produtivo orientado é 

concedida por meio de Bancos Públicos, como a Caixa Econômica Federal, BNDES, 

Bancos Comerciais, Bancos de Desenvolvimento, Bancos Múltiplos com Carteira 

Comercial, Cooperativas Centrais de Crédito, Cooperativas singulares de Crédito, 

Agência de Fomento, Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de 

Pequeno Porte, além de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

Os conselhos monetário, deliberativo e fundo constitucional de financiamento 

definem as condições de repasse de recursos e de contratação de operações de 

crédito e poderão estabelecer medidas que priorizem os segmentos da mais baixa 

renda entre os beneficiários do PNMPO. Em 27/09/2017, uma medida provisória foi 

publicada no Diário Oficial da União, no qual ampliou de R$ 120.000 reais para R$ 

200.000 reais, a renda a receita bruta máxima para os empreendedores que tem 

acesso ao PNMPO. (MACHADO, 2017). 

O World Bank, com relação ao financiamento é uma das restrições mais 

importantes enfrentadas pelas MPES, o próprio banco mostra uma lacuna de produtos 

de crédito em várias regiões do mundo para empresas formais e informais. A restrição 

de financiamento é mais grave nos países menos desenvolvidos, e um setor financeiro 

desenvolvido ajuda a mobilizar e alocar recursos e gerenciar riscos, contribuindo para 

o setor privado. O financiamento ajuda o crescimento econômico e a criação de 

emprego, e o setor financeiro fornece mais crédito ao setor privado e atende uma 

maior proporção de empresas em países mais desenvolvidos. (MACHADO, 2017). 

A resistência dos Bancos Privados em oferecer mais créditos para as MPES 

está em uma percepção do nível de inadimplência mostrado pelo BC, que mostra que 

é significante maior em empresas de maior porte em que as taxas de juros são mais 

severas para as MPES. (MACHADO, 2017). 

Uma das linhas mais relevantes feitas pelo Banco do Nordeste, é o Crédito 

Amigo que demonstra uma evolução interessante no financiamento das MPES. O 

perfil das contratações entre os anos de 2003 a 2017 chegaram a 4164,7 entre os 

anos referidos, todos na maior parte junto ao capital de giro para as MPES. 

Para uma apreciação geral o crédito direcionado aplicado pelos bancos 

governamentais, há 14 linhas de crédito nessa modalidade, junto a linhas normais de 

crédito livre de bancos que se enquadram ao tamanho da empresa. As linhas de 

crédito direcionadas são: BNDES automático e FINAME, PROGER, FCO empresarial, 

as linhas do Banco da Amazônia (com o financiamento do Fundo Constitucional do 
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Norte), as linhas do capital de giro BB e da CEF com parte do financiamento suprida 

pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador.  

 

3.1.1 Linhas de financiamento provenientes dos bancos públicos 

 

Segundo Mauro (2005), o BNDES é uma instituição de linha de crédito com 

financiamento à pequenas e médias empresas (FIPEME) que vem atuando para 

empresas de pequeno porte, e dada quase a absoluta presença de grandes empresas 

para o apoio a grandes projetos industriais e de infraestrutura econômica, desde 1980 

a instituição e pioneira no microcrédito com a criação do Programa de Apoio à 

Microempresa (PROMICRO). Em 1996 com o apoio aos segmentos para Pequenas e 

Médias Empresas (PMES), para a concessão de financiamento para investimentos e 

capital de giro associado, sob condições mais favoráveis em relação as grandes 

empresas. 

O BNDES é o principal instrumento de política de crédito de investimento do 

país, realizando operações de financiamento tanto diretamente ou por meio de 

agentes financeiros. As operações diretas com a instituição são principalmente 

aquelas de grande porte e alto risco. Nas operações de empréstimos com agentes 

financeiros, o projeto é enviado ao BNDES para a aprovação do crédito, em que o 

empréstimo correspondente é adiantado ao cliente pelo banco na ponta assumindo o 

risco do crédito. 

As condições como prazo de empréstimos e percentuais de adiantamento 

variam em função da classificação do porte da empresa. As microempresas são 

definidas pela receita operacional bruta, dando às Médias e Grandes empresas 

faturamentos maiores do que os adotados no estatuto da Pequena Empresa (Lei de 

nº 9.841/99), equivalentes ao do MERCOSUL. (MORAIS, 2005). 

A partir de 1997, o BNDES colocou condições mais flexíveis do que adotadas 

para as Grandes e Médias empresas, com o propósito de melhorar um valor mais 

relativo dos empréstimos para o capital de giro automático para ser aplicada em 

investimentos em valor dependendo do tamanho da empresa, a taxa de juros que 

varia entre (9.75%) 1%, 5% e 8% ao ano. O BNDES Finame para a aquisição de 

máquinas e de equipamentos também tem os mesmos percentuais, com 05 anos para 

o término do pagamento e FGPC, reais e pessoas. 
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O BNDES (2002) atua na indústria de transformação para as MPES nos 

financiamentos totais, por subsetores em termos de números de contratos realizados 

pelo BNDES e agentes com as empresas foram efetivadas: 55.7% pequenas 

empresas, 17.2% com empresas de porte médio e 27.1% com as Grandes empresas, 

tatos concentrados nas indústrias de transformação, transportes e comércio. 

O Banco da Amazônia é um agente financeiro do Governo Federal para a 

Amazônia legal, uma área geoeconômica que compreende a Região Norte, Estado do 

Mato Grosso e parte do Estado do Maranhão, que abrange 59% do Território Nacional. 

Atuando como banco de fomento da região, emprestando recursos de fontes federais, 

em que atua para o desenvolvimento de áreas específicas, pecuária, agricultura, 

heveicultura, turismo, microcrédito, projetos industriais. (MORAIS, 2005). 

O Banco da Amazônia dá suporte às MPMES, com recursos de Três Pontes 

e Fundos Federais, no qual o Fundo Constitucional da Região Norte (FNO), Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), o Proger e BNDES em áreas e setores da região, 

estimulando o uso de matérias-primas locais e fortalecimento de cooperativas e 

associações de produtores. As várias linhas de crédito para as MPMES com o Fundo 

Constitucional da Região Norte (FNO), tem o menor custo e prazos mais longos, com 

até 08 anos para o término do pagamento, para empréstimos e investimentos e para 

o capital de giro de 02 a 03 anos. Todo em base de recursos e Fundos Federais. 

(MORAIS, 2005). 

O Banco do Nordeste é também um banco de fomento do Governo Federal 

para uma área que abrange e move estados da Região Nordeste e o Norte de Minas 

Gerais e o Norte do Espírito Santo, num total de 1900 municípios e responde por 77% 

dos financiamentos totais da região, tendo mais de 1,4 milhão de clientes. Um Banco 

que desenvolve o maior programa de Microcrédito da América do Sul, com o 

financiamento do Banco Mundial, BIRD e Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 

com mais de 165 mil clientes. (MORAIS, 2005). 

Segundo Mauro (2005), as fontes dos recursos para as Micro e Pequenas 

Empresas, constituem no Fundo Constitucional de Funcionamento do Nordeste 

(FCE), no qual corresponde por 87% aplicado na indústria, BNDES e Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT/ Proger). As taxas de juros fixas de 8.75%, 10% e 12% 

(a.a) para as MPMES são as mais baixas do mercado, o FNE tem um limite para as 

MPMES que chega a 80%, sendo 70% para as Médias Empresas e Grandes 

Empresas. 
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Há uma seletiva para os setores de atividades e áreas geográficas prioritárias 

nas distribuições dos empréstimos, com tratamento preferencial para as MPES na 

região do semiárido nordestino, que devem ser aplicadas nessas áreas por lei que 

determina e institui o FNE. O Banco do Nordeste possui uma maior participação das 

Micro e Pequenas Empresas nos setores de comércio e serviços que detém 81% do 

total. Segundo para o setor industrial, a participação é menor com cerca de 35.7% e 

as Grandes equivalentes 64.3% com reflexão a política de apoio.  

O Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO), Fundo Constitucional 

de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de Financiamento do 

Norte (FNO), criados pela Lei de nº 7.827/89 em cumprimento a dispositivo da 

constituição de 1988, que determinou o direcionamento de 3% das arrecadações de 

impostos sobre a renda e dos impostos sobre os produtos industrializados para ser 

aplicado em programas para financiar o setor produtivo das três regiões: Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste por meio de instituições financeiras regionais. (MORAIS, 

2005). 

De acordo com Mauro (2005), todos esses fundos financiam suas atividades 

nos setores agropecuários, mineral, industrial, agroindustrial, turístico, serviços, 

comercial e infraestruturas das regiões do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com a 

distribuição de 60% para o Nordeste e 20% para as outras duas regiões. 

Os empréstimos dos fundos são destinados às pequenas e médias empresas, 

já os financiamentos e empréstimos são destinados a empresas maiores, pessoas 

físicas e cooperativas. As empresas de pequeno porte nas áreas urbanas e os 

produtores rurais possuem mais prioridades, ora nos setores de turismo, produção de 

alimentos e em empresas utilizadoras de mão de obra e matérias primas locais, como 

também estabelecimentos comerciais e de serviços com atividades prioritárias, e as 

atividades agropecuárias tendo a maior parcela dos empréstimos com a direção a 

esses setores. (MORAIS, 2005). 

Os riscos dessas operações diferenciam-se entre os agentes financeiros das 

regiões Norte e Nordeste para a região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste, o 

Banco do Brasil e Integralmente responsável, enquanto que no Norte e Nordeste o 

risco assumido são 50% são da responsabilidade dos Bancos Regionais. Em relação 

às taxas de juros aplicadas nos financiamentos conforme o tamanho da micro, 

pequena e média empresa são diferenciadas entre as regiões, onde a região Centro-

Oeste apresenta maior solidez e um maior porte econômico dentro das micro e 
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pequenas empresas. Enquanto os juros efetivos são ainda menores com a concessão 

de bônus de inadimplência, de 15% nas taxas acima e 25% para os empréstimos na 

região do Semiárido Nordestino, para aqueles mutuários que pagarem a parcela no 

dia do vencimento. (MORAIS, 2005). 

Outra importante linha de crédito, direcionada aos pequenos empreendedores 

e produtores na área urbana e rural é o programa PROGER - Programa de Geração 

de Emprego e Renda e o PRONAF, outro programa voltado para a agricultura familiar 

instituído no âmbito do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), um fundo de natureza 

contábil financeira vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. 

Segundo Mauro (2005), todos os financiamentos com fundos do PROGER 

têm direção para as pequenas empresas de vários setores, como indústria, comércio 

e serviços e com potencial na geração de emprego e renda que são aplicados por 

meio a linha de crédito PROGER urbano que são concedidos pelo Banco da Caixa 

Econômica, Banco do Brasil e Banco do Nordeste que assumem os riscos dos 

Créditos concedidos. 

O objetivo de manutenção e geração de emprego e renda gerenciados pelo 

PROGER é destinado a segmentos da economia com dificuldades de acesso ao 

crédito bancário. Associando o crédito a capacitação gerencial do empresário com 

assistência técnica à empresa e o acompanhamento do empreendimento por técnico 

ou entidade qualificados. São parte do financiamento para as microempresas e 

empresas do pequeno porte, cooperativas e associações profissionais liberais e 

empreendimentos informais. (MORAIS, 2005). 

Todo o apoio aos empreendimentos que trabalham na informalidade, visando 

incentivar o registro nos órgãos públicos que consiste na margem do sistema tributário 

e direito trabalhista, como são os casos dos pequenos negócios, como as oficinas, 

negócios imobiliários, artesãos, oficinas de costuras e trabalhadores autônomos. Os 

créditos são direcionados para o capital de giro, investimentos fixos e máquinas 

equipamentos, obras da constituição civil, instalações elétricas, móveis, instalações 

comerciais e veículos, entre outros produtos. As concessões de créditos são inclusive 

para empresas em fase de implantação, em caso de profissional liberal, o crédito visa 

fixar no local de origem as aquisições de equipamentos de trabalho necessários a 

suas atividades. 

A linha PROGER Urbano empresarial e PROGER Turismo para as MPES, 

concedida pelo Banco do Brasil, com receitas de até cinco milhões de reais anual, 
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contam com fundo de aval para a complementação das garantias oferecidas pelo 

mutuário, quando não forem suficientes, elas possuem o aval FAMPE do SEBRAE 

com uma cobertura de 50% do valor do empréstimo e FUNPROGER em até 80% do 

valor financiado. (MORAIS, 2005). 

Segundo Mauro (2005), na Caixa Econômica Federal (CEF), as solicitações 

de créditos nas linhas do PROGER são para Empreendimentos que devem estar em 

operação no máximo 12 meses, com a receita bruta de cinco milhões de reais, 

apresentar um plano de negócio para o investimento ou uma proposta de empréstimo 

para capital de giro. Todos esses empréstimos têm de estar associados no qual 

alcançam um valor de 400 mil reais com prazo de 48 meses para o pagamento, no 

caso de microempreendedores formais e informais, o valor máximo varia de 05 mil a 

10 mil reais. 

O programa apresenta características especiais em relação aos demais 

programas de créditos, permitindo que as empresas com pouco tempo de 

funcionamento tenham acesso ao crédito sobre taxas de juros baixas em relação ao 

mercado de crédito. Quando financiado os diversos itens de investimentos e capital 

de giro, sendo acompanhado de assistência técnica gerencial. O programa tem 

contribuído para a geração de emprego e para formalização e pequenos negócios que 

atuam sem o registro formal, os valores emprestados entre os setores indicam a maior 

participação no setor de serviços com 67% dos empréstimos, em seguida do Comércio 

com 23% e Indústria com 10%, segundo Ministério do Trabalho e Emprego.  

No Fundo de aval às microempresas e empresas de pequeno porte – FAMPE, 

os recursos são destinados a coberturas e garantias complementares necessárias à 

contratação de financiamentos pelas MPES, enquadrados nos conceitos e tamanhos 

definidos pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Os financiamentos são cobertos 

pelo Fundo de aval nos quais os investimentos destinados à aquisição de tecnologia, 

investimentos fixos e mistos, desenvolvimento de produtos e outros itens previstos na 

legislação do fundo. Desde a sua criação até julho de 2003, o FAMPE concedeu aval 

de financiamento a 18 mil empresas, em bancos públicos e privados representando 

2,2 mil empresas atendidas por ano (FINEP).  

O Banco da Caixa Econômica Federal, fundada em 12 de janeiro de 1861, por 

Dom Pedro II, que sempre esteve ligado ao Governo Federal, porém, no ano de 1986, 

o Banco passa a ter uma função estratégica junto ao Governo Federal incorporando 

o BNH, Banco Nacional de Habitação, passando a ser o maior agente financeiro 
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Imobiliário para pessoas físicas. Com a extinção do BNH, a Caixa Econômica Federal 

se torna o principal agente do sistema de poupança e empréstimo SBPE, 

administradora do FGTS e de outros Fundos do SFH, Sistema Financeiro de 

Habitação, então a Caixa Econômica Federal passa a ser o principal agente de 

políticas públicas do Governo Federal. (YAMAKAWA, 2011). 

Com todo o perfil de apresentar um conjunto de linhas de crédito voltadas para 

as MPES, são linhas que identificam as MPES dependendo do tamanho e 

descriminando o porte. As linhas de crédito apresentadas pela Caixa são divididas em 

três grupos, que representam demandas pontuais de créditos das MPES, não existe 

um financiamento completo para todo o projeto, possuem linhas de créditos capital de 

giro e a antecipação de receitas e financiamentos. 

A Caixa Econômica, quanto ao crédito tem o principal produto o giro caixa fácil 

que contempla as empresas com faturamento anual de sete milhões, o Banco possui 

uma classificação intermediária entre o BNDES e o Simples Nacional em referência a 

MPES. Todas essas linhas têm prazos de até 36 meses e 6 meses de carência para 

pagar no limite de financiamento de até R$230mil reais. (YAMAKAWA, 2011). 

Segundo Yamakawa (2011), quanto as antecipações de receita a caixa 

econômica têm, há mais formas de descontos em cheques e duplicatas, uma forma 

de antecipação das receitas e fluxos de caixa para as Micro e Pequenos 

Empreendimentos. Existem outras linhas específicas para as MPES, no ramo da 

construção civil (CONSTRUGIRO) e da saúde pública (CAIXA HOSPITAIS). 

Segundo as normas, a CONSTRUGIRO tem até 80% da carteira de recebíveis 

a empresa, com o prazo de até 24 vezes, no caso da CAIXA HOSPITAIS, só pode 

adquirir as MPES de hospitais filantrópicos, e o limite de contratação de 30% da média 

aritmética simples do faturamento da entidade nos últimos 12 meses, junto ao SUS 

(Sistema Único de Saúde) com o pagamento em até 30 meses. 

No que diz o Yamakawa (2011), a Caixa além de ser uma instituição financeira 

credenciada pelo BNDES, ela intermedia para as linhas de financiamento, alguns 

programas como o PROGER investimentos no qual usa recursos do de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), financia planos de negócios para as MPES em até R$ 400 mil 

reais e também comportamento do capital de giro associado, com até 48 meses para 

pagar e incluindo um tempo  de carência de 6 meses, juntamente com uma taxa de 

remuneração do banco Caixa de TJLP + 5% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações 

Financeiras). 
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O PRODUCARD CAIXA PJ é uma linha de financiamento em que se usa um 

cartão de crédito rotativo, pré-aprovado com o limite de até 100 mil reais, com prazo 

de 36 meses e os juros contratuais + TR (Taxa Referencial). Existem outras linhas de 

financiamento para os setores farmacêuticos, locadoras de veículos, financiamentos 

de veículos e para o MEI (Microempreendedor Individual) a Caixa Econômica Federal 

oferece vários produtos para dar apoio ao empreendedor que vai iniciar sua empresa. 

(YAMAKAWA, 2011). 

Conforme o autor Yamakawa (2011), o Banco do Brasil foi o primeiro banco a 

ser operado no Brasil, fundado pelo príncipe regente Dom João em 1808, logo após 

em 1863, que o governo e o Banco do Brasil se estreitaram com os laços comerciais 

e se tomou o único órgão emissor de moeda no território nacional. No período 

republicano, o Banco do Brasil passou a se destacar como instituição de fomento 

econômico e colaborando com a instalação de novos regimes políticos, se destacando 

também como um agente semeador de financias. 

Em 1906, as ações adicionais do Banco do Brasil passaram a ser negociadas 

publicamente na Bolsa de Valores de São Paulo, na década de 1930 passa a ser 

ênfase no Crédito Nacional com a criação da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial 

sendo autorizados por lei a captar recursos junto aos nascentes Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAPS). O Banco do Brasil passa a ser cada vez mais um 

importante instrumento de política monetária do governo no que diz respeito 

principalmente na política Cambial, com emissões de letras de exportação. 

(YAMAKAWA, 2011). 

De acordo com Yamakawa (2001), com a criação do Banco Central (BC) e do 

Conselho Monetário Nacional (CMN), o Banco do Brasil começa gradualmente a se 

desvencilhar das funções de autoridade monetária, até que no ano de 1986 os laços 

foram rompidos e o Banco do Brasil é autorizado a atuar em todos os segmentos de 

mercado franqueados às demais instituições financeiras. Atualmente, o Banco do 

Brasil ocupa uma posição de destaque no sistema financeiro nacional, sendo o líder 

em ativos financeiros, volumes de depósitos, carteiras de créditos e a base de clientes, 

pessoas físicas. 

Para Yamakawa (2011), a relação ao crédito do Banco do Brasil não 

especifica suas linhas de crédito quanto ao porte da empresa, é feita uma análise de 

risco de cada empresa, definindo o montante a ser emprestado, subtende que 

qualquer empresa pode captar. As linhas de crédito do Banco do Brasil são divididas 
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em três grupos, no qual tem-se o Capital de giro, a Antecipação de Recebíveis e os 

Financiamentos. 

O Capital de giro para as empresas é o grupo que apresenta maior número 

de linhas diferentes com um diferencial de apresentar linhas para demandas 

específicas do fluxo de caixa das empresas, como 13º salário (Banco do Brasil: Giro 

13º salário) ou pagamentos de impostos (Banco do Brasil: Capital de giro Mix Parep). 

Como principais destaques tem-se o Banco do Brasil Giro Rápido, que é uma linha de 

crédito rotativa e pré-aprovado, é uma linha com limite de até R$ 100 mil reais com 

juros que variam de 1.89% a 2.45% ao mês. O Banco do Brasil Giro Flex é uma linha 

rotativa de crédito para empresas com faturamento bruto anual superior a R$ 1 milhão 

de reais com prazos de até 36 meses para o pagamento e periodicidade de 

pagamento, respeitando o fluxo de caixa da empresa com uma taxa de juros que varia 

em relação ao relacionamento entre banco e empresa e o Banco do Brasil Capital de 

Giro que é a linha com maior flexibilidade, tanto de pagamentos, podendo ser moldada 

de acordo com o fluxo financeiro quanto aos encargos (pré-fixados ou pós-fixados).  

Segundo Yamakawa (2011), existem ainda algumas linhas específicas 

setoriais, como a FAT Giro Setorial, Banco do Brasil Giro APL e Banco do Brasil Giro 

Saúde. A primeira foi criada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador, com o objetivo de geração ou manutenção de renda, essa linha 

comtempla as MPES do setor de restaurantes e outros estabelecimentos de serviços 

de alimentação e bebidas, apresenta um limite de R$ 100 mil reais com taxas de juros 

diferenciados (TJLP + 3.73% ao ano). O Banco do Brasil Giro APL é uma linha que 

se integra aos arranjos produtivos locais apoiados pelo Banco do Brasil com até 24 

meses para pagamentos e taxa de juros de 1.85% acrescido de uma Taxa Referencial 

(TR) ao mês. No caso do Banco do Brasil Giro Saúde é uma linha exclusiva para 

instituições cadastradas no SUS (Sistema Único de Saúde) com o prazo de 24 meses 

para o pagamento, com juros mensais de 1.70% + TR.  

Com relação as linhas de crédito compreendidas no Grupo de Antecipação de 

Recebíveis, destaca-se o Banco do Brasil Giro Recebíveis, que possibilita créditos 

automáticos na medida das vendas a prazo em determinada empresa, assim os 

recebíveis vinculados acabam servindo como garantia do empréstimo, possibilitando 

taxas reduzidas de juros. Existem também linhas que antecipam os recebíveis no 

cartão de crédito que são a Antecipação de Crédito ao Lojista (ACL), a Linha de 

Recebíveis de Cartão a Realizar e Banco do Brasil Antecipação de Recebíveis 
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PRIVATE LABEL, todas elas antecipam pagamentos via cartão de crédito, tendo ainda 

descontos de cheques e títulos do Banco do Brasil. (YAMAKAWA, 2011). 

O terceiro e último Grupo de Financiamentos é uma categoria em que o Banco 

do Brasil apresenta menores números de linhas próprias, são duas linhas de crédito, 

o BB Crédito Empresa que financia apenas veículos novos para empresa, com 

faturamento bruto anual de R$ 60 milhões de reais. Já o BB LEASING, em que é feito 

uma operação de arredondamento para a compra de bens duráveis. O Banco do Brasil 

atua como um intermediário do BNDES, dessa forma, todas as operações via BNDES 

que precisam de intermediários podem ser feitas via Banco do Brasil.  

 

3.1.2 Linhas de financiamento provenientes dos bancos privados 

 

De acordo com o autor Yamakawa (2011), neste tópico foi realizado uma 

observação a respeito sobre as linhas de crédito dos três maiores Bancos Provados 

do país, sendo eles o Itaú, o Bradesco e o Santander. Através desta análise será 

possível conceituar a posição dos Bancos em relação ao tratamento dado as MPES. 

O Banco Itaú e o Bradesco são de origem nacional, durante muito tempo o 

Banco Bradesco foi o segundo maior bando do Brasil, perdendo apenas para o Banco 

do Brasil. Em 2008 com a fusão do Banco Itaú e Unibanco, acabou perdendo essa 

posição para o conglomerado formado. Já o Banco Santander, de origem espanhola, 

ganhou destaque no mercado brasileiro em 2009 com a compra do Banco Real, 

firmando-se como um dos cinco maiores bancos do país. 

Com relação a política de crédito para as MPES, os três bancos possuem uma 

característica comum, eles não consideram as Micro e Pequenas Empresas nas suas 

linhas de créditos. Nesses bancos existe a separação entre as Grandes Empresas e 

Pequena e Médias Empresas como um único conjunto, deixando os Micro 

empreendimentos à margem de linhas diferenciadas de crédito.  

Ainda analisando as características comuns, é notável que os bancos 

apresentam, em traços gerias, três tipos de linhas de crédito, sendo elas: linha de 

capital de giro, descontos de recebíveis e crédito rotativo. Com referência ao 

financiamento de bens, apenas o Bradesco apresenta um produto próprio, outra 

característica é que são bancos intermediários do BNDES, portanto são mediadores 

de empréstimos do BNDES para as empresas. (YAMAKAWA, 2011). 
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No início do século XXI, o Banco Itaú começa a prestar serviços direcionado 

as MPES como uma forma de ganhar espaço no mercado, consequentemente são 

criadas algumas linhas de financiamentos para as MPES, atualmente o Itaú apresenta 

três categorias de linhas de créditos próprias para as empresas de pequeno porte, 

Capital de Giro, desconto de recebíveis e crédito rotativo.  

O capital de giro do Banco Itaú dispõe de dois produtos, o Giro Pré e o Giro 

Pré-automático, são modalidades de créditos para o capital de giro com juros pré-

fixados e encargos pagos mensalmente, no primeiro é necessário a apresentação de 

garantias enquanto o segundo não necessita, porém, o valor contratado é 

relativamente menor. Em relação a categoria sobre descontos de recebíveis que 

consiste basicamente na antecipação de receitas, encontram-se o maior número de 

produtos. Consta nessa linha os descontos de cheques, cheques automáticos, 

duplicatas automáticas, duplicata escritural, duplicata em cobrança, duplicata física, 

antecipação de recebíveis, Redecard, antecipação Redecard automática e vendedor 

eletrônico Itaú. (YAMAKAWA, 2011). 

Para Yamakawa (2011), as linhas de crédito do Banco Itaú, o crédito rotativo 

se identifica em três tipos de linhas, denominadas de LIS - Limite Itaú para Saque, LIS 

PJ - Limite Itaú para Saque de Pessoas Jurídicas e o LIS Recebíveis - Limite Itaú 

Recebíveis. Todas essas linhas apresentam como características o Juros Simples e 

Pré-fixados, com a diferença de que na primeira é necessário o aval do Banco, 

enquanto que na segunda é fundamental que tenham aplicações financeiras no 

Banco, já na última usa-se os recebíveis de garantia, onde tem-se a linha Caixa 

Reserva, que é um limite concedido e disponibilizado em conta contratual, com juros 

simples e pré-fixados com o prazo de 90 dias de pagamento e com a necessidade de 

apresentar garantias. 

Segundo Yamakawa (2011), o Banco do Bradesco é o segundo maior Banco 

Privado do Brasil, foi fundado no interior do estado de São Paulo, na cidade de Marília 

em 1943, com o nome de casa bancária Almeida, mudando logo em seguida para 

Banco Brasileiro de Descontos. O Bradesco contém três tipos de soluções de crédito 

para as empresas, com o faturamento inferior a R$ 30 milhões de reais, as linhas em 

questão são: a antecipação de recebíveis, o capital de giro e o crédito rotativo. 

Em relação a modalidade antecipação de recebíveis, o Bradesco apresenta 

quatro soluções e integra duas delas em plataforma online, ou seja, elas podem ser 

contratadas pela internet; são elas: a Antecipação de Recebíveis, Cartões Via Net 
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Empresa e Antecipação a fornecedores via internet. Além dessas modalidades, a 

Antecipação e Recebíveis Multicartões Bradesco e a Linha Tradicional de Descontos. 

Quanto a linha de crédito rotativo, o Bradesco disponibiliza duas linhas nessa 

modalidade, o Cheque Flex Pessoa Jurídica e o Limite Rotativo Flex PJ, ambos 

apresentam taxas de juros pré-fixados e não necessitam de garantias. O Cheque Flex 

é uma linha que comporta quantias menores e limite de até 60 dias para pagamentos, 

já o Limite Rotativo Flex PJ é uma linha que possui um limite de até R$ 25 mil reais, 

podendo ser quitada em até 36 meses. (YAMAKAWA, 2011). 

A modalidade de capital de giro é uma linha exclusiva, ela não é presente em 

outros bancos comerciais, voltada apenas para atender necessidades operacionais 

das empresas em momentos em que estão realizando o investimento. A linha capital 

de giro tem como característica principal, o prazo e a forma de pagamento são 

moldados de acordo com a necessidade de caixa da empresa no momento da 

contratação, levando o processo do investimento, ou seja, o fluxo de caixa projetado 

da empresa, tendo a necessidade de apresentar garantias fiduciárias.  

Para Yamakawa (2011), uma das linhas exclusivas para as Microempresas é 

o Microcrédito do Bradesco, que é destinado exclusivamente a microempreendedores 

que desejam montar e/ou ampliar/obter capital de giro para Pequenos Negócios, essa 

linha apresenta um limite de financiamento de até R$ 4.750 reais, com juros de 2% ao 

mês juntamente com um prazo de até 12 meses para pagar. 

O Banco Santander é de origem espanhola, começou as suas atividades no 

Brasil no ano de 1957 ao afirmar um acordo operacional com o Banco Intercontinental 

do Brasil SA. Porém, apenas nos anos 90 que o Banco Santander começou a se 

estabelecer no cenário nacional através da estratégia de aquisições de bancos 

menores, como o Banco Geral do Comércio, Banco do Noroeste e o Banco Meridional, 

entretanto, foi no ano de 2000 que o banco ganhou destaque no país com a compra 

do Banco Banespa (Banco do Estado de São Paulo), se tornando uma das grandes 

instituições financeiras do país. (YAMAKAWA, 2011). 

Segundo Yamakawa (2011), com relação a análise de crédito do Banco 

Santander, não existe a divisão entre Pequenas e Médias Empresas, dessa forma as 

linhas de crédito são moldadas para empresa com limites de faturamentos máximo de 

R$ 30 milhões de reais. Quanto aos tipos de linhas encontram-se produtos similares 

aos dos outros bancos concorrentes, como o capital de giro, descontos de recebíveis 

e crédito relativo. 
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Analisando a carteira de produtos capital de giro, é encontrada uma diferença 

em relação as outras, o Santander possui duas linhas de capital de giro de longo 

prazo, tendo o Super Giro Modular com até 60 meses para o pagamento e as parcelas 

se encaixando de acordo com o fluxo de caixa da empresa. Contando também com o 

Super Giro Cartões que tem o mesmo prazo para pagar e funciona como antecipação 

de recebíveis futuros oriundos de cartão. O Banco Santander possui linhas de crédito 

Super Giro Final, Super Giro Parcelado e Super Giro Net, sendo todas de pagamentos 

a curto e médio prazo, com 24 meses. Em todas as linhas de créditos são praticados 

juros pré-fixados e juros pós-fixados, todos definidos com o perfil do cliente e 

possuindo garantias reais para a contratação do serviço. 

De acordo com o autor Yamakawa (2011), tratamos com relação aos produtos 

de desconto de recebíveis, o Santander antecipa recebíveis provenientes de 

duplicatas, cheques pré-datados e cartão de crédito, com o pagamento de taxa a ser 

acertada diretamente com o banco responsável. Na modalidade de crédito rotativo 

tem-se o produto conta garantida em que cria uma conta paralela a do cliente com um 

certo limite pré-definido de crédito. 

O Banco Santander tem a conta garantida com o cheque da empresa que tem 

um limite de crédito disponibilizado na conta corrente, com taxas pré-fixadas que são 

cobradas sobre o saldo devedor. No modelo de Capital de Giro, o banco possui o Giro 

Eletrônico, que consiste em uma linha rápida de crédito pré-aprovado para as Mico e 

Pequenas Empresas, e o limite é recomposto a cada pagamento. 

 

3.1.3 Linhas de financiamento provenientes das cooperativas de créditos 

 

As cooperativas de créditos submetem-se à Lei de nº 5.764, de 16 de abril de 

1971. Esta lei define a política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico 

das sociedades cooperativas. A Lei Complementar de nº 130, de 17 de julho de 2009, 

dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga o dispositivo de 

duas outras leis: a Lei de nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e a Lei de nº 5.576, 

de 16 de dezembro de 1971. (MACHADO, 2017). 

Conforme o autor Yamakawa (2011), em paralelo ao processo de crédito 

padrão de mercado oferecido pelos bancos, deve ser discutido como uma interessante 

alternativa para fugir dos juros cobrados pelas instituições financeiras dominantes, os 
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processos originários da cooperação entre os agentes ou como são conhecidos, as 

cooperativas de créditos. 

Determina-se as cooperativas de créditos como uma associação de crédito 

organizada sob a forma de sociedade cooperativa mantida pelos cooperados, que 

possuem a mesma função de donos e usuários e as operações feitas são revestidas 

em seu benefício através de preços justos. Com isso se obtém ganhos de escalas e 

fortalecendo a viabilidade econômica dos projetos de seus associados. (YAMAKAWA, 

2011). 

Para Yamakawa (2011), a relevância das cooperativas deve-se ao benefício 

socioeconômico que elas proporcionam, onde viabilizam que pequenos e médios 

empreendimentos tenham capacidade de competir com os grandes empreendimentos 

em todos os tipos de indústrias. Em segundo lugar, elas apresentam uma posição de 

destaque no sistema financeiro no que se refere à quantidade de ativos, quanto à 

carteira de crédito elas representam 2,35% do total emprestado no país totalizando o 

valor de R$ 38,7 bilhões de reais e quanto ao número de pontos de atendimento, elas 

estão na 5º posição dentre as instituições. 

No Brasil, o cooperativismo de crédito iniciou-se em 1902 por iniciativa do 

Padre Suíço Theodor Amstad, que em conjunto com outras 19 pessoas, fundou a 1º 

cooperativa de crédito na América Latina em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. O 

crescimento das cooperativas fora limitado durante o período da Ditadura Militar, mas 

em 1988, com a nova Constituição Federal que reconheceu a importância das 

cooperativas de crédito, houve um grande merecimento para as mesmas. 

(YAMAKAWA, 2011). 

Atualmente existe no país 1370 cooperativas de crédito sendo alicerçadas em 

cinco sistemas de crédito SICOOB, SICREDI, UNICRED, CECRED, CONFESOL. 

Uma característica importante das cooperativas de crédito é o viés social que elas 

proporcionam. Elas representam uma associação de Pequenas Empresas com 

características comuns, isso possibilita a integração da economia da região onde se 

está alocada. As reservas são aplicadas na própria cooperativa, ficando na região, 

existe uma preocupação de gerar progresso conforme a aptidão das populações e de 

acordo com o potencial econômico da região cooperativada. Dessa forma, convém 

considerar que o cooperativismo é um dos melhores mecanismos de distribuição 

regional de renda. (YAMAKAWA, 2011). 
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Yamakawa (2011) reforça que, em outros países do mundo, esse sistema já 

é utilizado há muito tempo, como instrumento impulsionador de setores econômicos 

estratégicos. Os exemplos de maior destaque encontram-se em econômicas mais 

modernas do mundo, tais como: na Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, 

Portugal, Estados Unidos, Canadá e Japão. No mundo, as cooperativas de crédito 

vêm ocupando espaços deixados pelas instituições bancárias, como reportar ao 

fenômeno mundial de concentração bancária. Vale ressaltar que entre as 50 maiores 

instituições financeiras do mundo, se encontram seis bancos cooperativos, sendo 

eles: Crédit Agricole, Rabobank, Natixis, Norinchukin Bank, DZ Bank e Crédit Mutuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CRÉDITO BANCÁRIO NO BRASIL 

 
As atuações das instituições financeiras brasileiras desempenham um papel 

crucial na elevação do nível de atividade econômica por meio da oferta de crédito às 

famílias e em maior desempenho as micro e pequenas empresas. No entanto, as 

atuações das instituições bancárias não ocorreram de forma homogenia, os bancos 

públicos tiveram um maior destaque após a crise econômica internacional, e também 

a partir de abril do ano de 2012, quando foram acionados pelo Governo Federal a 

reduzir o Spread Bancário. 

No Brasil, a oferta de crédito medida pela relação crédito/PIB, sempre foi 

historicamente baixa em comparação a outros países, inclusive na América Latina, a 

despeito de existir no país um sistema financeiro considerado um dos mais sólidos e 

desenvolvidos. 

O sistema financeiro brasileiro tem baixa relação crédito/PIB, já que no país, 

em virtude de certas características do processo de desenvolvimento econômico, os 

bancos preferem aplicar seus recursos na rolagem da dívida pública, em vez de 

financiar preferencialmente as atividades produtivas. 

A recuperação do mercado formal de trabalho e o crescimento dos 

rendimentos do trabalho, impulsionado pela política de valorização de salário mínimo 

e pelos ganhos obtidos por diversas categorias nas negociações coletivas. Houve uma 

clara orientação de política econômica, na última década, na ampliação do crédito, em 

especialmente pelos bancos públicos federais e da crise econômica mundial, com isso 

evidenciaram-se as diferentes atuações dos bancos públicos e privados. 

Com o surgimento da crise financeira mundial que houve em 2008, ocasionou 

uma forte retração do crédito nos bancos privados, a oferta de crédito passou a ser 

fortemente sustentada pelos bancos públicos, que atuaram de forma anticíclica para 

evitar uma maior desaceleração da economia. Os bancos públicos atuaram em todas 

as modalidades de créditos, pessoa física e jurídica, recursos livres e direcionados, 

com o total de créditos ofertados juntos a economia brasileira. 

Para Blatt (1999), as contas a receber significam um ativo financeiro para as 

empresas, enquanto que a venda à crédito é uma conveniência para o cliente. A 

utilização desse mecanismo é uma forma de aumentarem as suas vendas e 

consequentemente seus recebimentos, todas essas operações tem uma alta 

exposição ao risco financeiro.  
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Com a expansão do volume de vendas, surge à necessidade de fundos 

adicionais, e esse aumento exige maior volume de contas a receber, estoques e 

imobilização. O micro e/ou pequeno empresário na maioria dos negócios não 

consegue se autofinanciar em certos momentos de aquisição e parte em busca de 

recursos externos. 

De acordo com os tipos de vendas que podem ser sazonais, o empresário 

pode recorrer a crédito geralmente em curto prazo, para financiar suas comprar, 

insumos necessários à produção, e esperar que as contas a receber sejam pagas com 

índice de inadimplência baixo. Em outro caso quando o empresário busca crédito com 

financiamento em longo prazo no intuito de expandir seu ativo de investimento, num 

extenso espaço de tempo, na visão do investidor. 

Amaral (1994) explica que na visão do tomador de crédito para as micro e 

pequenas empresas, constitui um elemento fundamental de estratégia visando a 

elevação dos níveis de emprego e renda de uma forma ao desenvolvimento mais 

justo. O apoio às micro e pequenas empresas e a aquisição de crédito vem merecendo 

mais atenção, porque a maioria tem necessidade objetiva de capital de terceiros para 

proporcionar o melhor desenvolvimento de seus negócios.   

O crédito bancário, consentido as MPES tem um tratamento diferenciado pela 

Constituição Federal do ano de 1988 alicerçado pelos artigos de nº 146, nº 170 e de 

nº 179. O principal apelo para as MPES é a condição de se manter no mercado tendo 

visto que suas transações com os fornecedores são feitas sempre à vista, em alguns 

casos até são desconhecidos teoricamente, mas ao se deparar com a realidade do 

dia a dia, por isso há uma existência de alta taxa de mortalidade das MPES nos 

primeiros dois anos de existência. (SEBRAE). 

Para se manterem no mercado, renovando e inovando seus estoques e 

manter sua clientela, a questão primordial seja o capital de giro, visto que sua relação 

com seus fornecedores na maioria das vezes seja vista. Esse montante de recurso 

próprio no qual a empresa precisa para manter suficientemente suas vendas. 
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4.1 Procedimentos metodológicos 

 

Como recurso metodológico afim de que os objetivos propostos fossem 

atendidos, foi empregada uma pesquisa descritiva-exploratória.  

A pesquisa descritiva é aquela que expõe características de determinado 

fenômeno, podendo também estabelecer relações entre as variáveis. A pesquisa 

descritiva refere-se ao levantamento conceitual e estrutural do comportamento do 

crédito no Brasil e a apresentação das diversas linhas de crédito operadas pelo 

segmento da micro e pequenas no Brasil. 

Quanto a pesquisa exploratória foi realizada uma pesquisa com a finalidade 

de obter explicação dos fenômenos que inicialmente não eram aceitos pelos demais 

pesquisadores, mesmo com as evidências apresentadas, além de descobrir novos fenômenos 

e formular novas ideias e hipóteses. Para tanto foi utilizado como documento base, dados do 

Relatório Especial de Financiamento das MPES no Brasil, publicado pelo SEBRAE 

em 2017. 

Quanto aos meios, utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica, a fim de fornecer 

a fundamentação teórico metodológica necessária a compreensão da temática 

proposta. Paralelamente foi realizada pesquisa documental através da utilização de 

dados secundários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e do 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Brasil. 

 

4.2 Resultados e discussões 

 

Como demonstra o Gráfico 01, existe uma forte concentração do crédito 

bancário nos maiores bancos do país, os empréstimos concedidos às empresas 

levando em consideração todos os portes, constatamos que 83% delas ficaram com 

os 6 maiores bancos do país, e 17% foram concedidos pelos demais bancos. 
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Gráfico 01 – Participação dos maiores bancos na Carteira de Crédito Ativa 

 

Fonte: BACEN (2017). 

 

Como podemos observar no Gráfico 02, quando levamos em consideração 

os empréstimos concedidos às MPES, 81% desse porte de empresas foram ofertados 

pelos seis (6) maiores bancos, e 19% concedidos pelos demais bancos do país. 

 

Gráfico 02 – Empréstimos às MPES 

 

Fonte: BACEN (2017). 
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No Gráfico 03, observa-se a distribuição da carteira ativa para as MPES entre 

os bancos públicos e privados. No primeiro trimestre do ano de 2017, foi constatado 

que o BNDES, o BRADESCO e o BANESTES detêm mais de 50% dos empréstimos 

às MPES no Brasil. 

Gráfico 03 – Distribuição da Carteira Ativa das Micro e Pequenas Empresas, por banco. 

 

Fonte: BACEN (2017). 
 

 

Como demonstra a pesquisa feita pelo SEBRAE (2017), descrita no Gráfico 

04, nota-se os mais variados tipos de financiamentos utilizados pelas empresas. O 

destaque maior fica para o pagamento dos fornecedores a prazo com 53%, entre o 

cheque pré-datado com 28% e o cheque especial com 19%, que são os principais 

instrumentos de financiamento das MPES. Já o Microcrédito, fica responsável apenas 

com 3% das operações realizadas. 
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Gráfico 04 – Tipos de financiamento 

 

Fonte: SEBRAE (2017) 

No Gráfico 05 é identificado que as empresas que tomaram empréstimos e/ou 

financiamentos em bancos entre os anos de 2015 e 2017, houve uma diminuição ao 

tomarem esses empréstimos. No ano de 2015, 24% tomaram empréstimos e 76% não 

tomaram novos empréstimos. Ocorrendo uma retração de 8% entre os anos citados 

nas operações de financiamentos e empréstimos junto às MPES, considerando o 

período 2015 a 2017. 

 

Gráfico 05 – Empréstimo/financiamento novo em banco 
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Fonte: SEBRAE (2017). 

 

No Gráfico 06 é descrito que as MPES não tentaram empréstimos em bancos 

nos últimos 6 meses. Com 51% daqueles que não tomaram empréstimos, sendo que 

as razões foram: “Não gosta de empréstimos”, “Não confia na política econômica”, 

“Não conseguiria pagar”, “Não gosta de pagar juros altos” e a “Burocracia” como sendo 

a menor causa. 

Gráfico 06 – Por que não tentou empréstimos, nos últimos 6 meses 

Fonte: SEBRAE (2017) 

 

Como demonstra a pesquisa realizada pelo SEBRAE (2017), é relatado no 

Gráfico 07 que 82% das empresas tiveram dificuldade de obter empréstimos junto 

aos bancos. Entretanto, apenas 18% das MPES não enfrentaram dificuldades. 

Gráfico 07 – Proporção das empresas que enfrentaram dificuldades para obter 

crédito em 2017 
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Fonte: SEBRAE (2017) 

No Gráfico 08, dentre as principais dificuldades que as empresas encontram 

para conseguir empréstimos nos bancos entre os anos de 2015 e 2017, foi a taxa de 

juros muito elevada, seguida da falta de garantias para obtenção do empréstimo ou 

financiamento e pela falta de avalista/fiador. 

 
Gráfico 8 – Principais dificuldades na obtenção do empréstimo novo 

 

 

Fonte: SEBRAE (2017) 

 

Como demonstra a pesquisa no Gráfico 09, existem um conjunto de razões 

dada pelos bancos para não conceder empréstimos e/ou financiamentos para 

algumas empresas. Dentre as principais razões podemos destacar, a insuficiência de 

determinadas empresas seja conta corrente, conta nova, empresa muito nova no 

mercado e entre outras.  

Com relação a outras razões, contatamos que 1% do projeto é considerado 

inviável, 11% deles não tem linha de crédito para o perfil da empresa e 13% delas a 

empresa é considerada muito nova. 
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Gráfico 09 – Principal razão dada pelo banco para não conceder o 
empréstimo/financiamento para sua empresa? 

 

 
Fonte: SEBRAE (2017). 

 

De acordo com o Gráfico 10, de uma forma geral o serviço de empréstimos 

dos bancos no Brasil, 26% deles foram considerados “muito ruim” e 28% “ruim”. 

Considerando o período de 2013 a 2017, os bancos vêm recebendo avaliação 

negativa com relação ao nível de satisfação dos empresários. A avaliação dos 

serviços de empréstimos/financiamentos passa de 14 para 26%. 

 

Gráfico 10 – Qualidade do empréstimo/financiamento bancário no Brasil 
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Fonte: SEBRAE (2017). 

Como podemos ver no Gráfico 11, é questionado o que poderia ser feito para 

facilitar a empresa tomadora de empréstimos e/ou financiamentos. No ano de 2017, 

53% acharam que a redução dos juros seria mais adequada, seguido da redução da 

burocracia com 24%, seguidamente com o maior prazo para pagamento do 

empréstimo (6%). 

 

Gráfico 11 – Que poderia ser feito para facilitar a aquisição de 

empréstimo/financiamento? 

 

 
 

Fonte: SEBRAE (2017) 

 

Conforme os dados do Gráfico 12, os bancos com maiores relacionamentos 

com as MPES foram: o Banco do Brasil, com 20% e uma nota de avaliação de “6,8”, 

o Banco Itaú, Bradesco e Caixa Econômica Federal com 19%, porém, com avaliações 

diferentes, sendo elas “7,0”, “6,9” e “7,0”. 

As instituições que obtiveram as maiores notas e menores porcentagens em 

relação com as MPES são as cooperativas: SICOOB e SICREDI. 
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Gráfico 12 – Banco de maior relacionamento com as MPES, com relação aos 

serviços prestados 
 

 

Fonte: SEBRAE (2001) Em relação ao Índice de Desenvolvimento do Mercado Financeiro, de acordo 
com a Tabela 01, o Brasil está na 93º colocação com a nota “3,6”. Com o Índice de Eficiência estando 
na 105º posição e com “3,2” como sendo a sua nota. Pode-se perceber que no Índice de Confiança e 

Confiabilidade, o Brasil ocupa o 78º lugar com a nota “4,1”. 

 
Quando analisamos os componentes, pior é avaliado a Acessibilidade à 

Serviços Financeiros, que está na 131º posição, sendo ela a colocação geral. 

 
Quadro 01 - Índice de Desenvolvimento do Mercado Financeiro” do Brasil, 

por subitens posição no ranking 2016 – 2017 
 

 
Fonte: World Economic Forum (2016 – 2017). 
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Como demonstra no Quadro 02 abaixo, é possível notar a quantidade de 

Agências e Postos de Atendimentos juntamente com os Correspondentes Bancários 

relativamente abundantes no Brasil. 

Houve uma redução de Sedes entre os anos de 2007 a 2016, totalizando 385 

sedes reduzidas com a taxa de crescimento negativo (-2,6% a.a.), uma variação 

acumulada de -22%. Já os números de Agências Bancárias cresceram 25% entre os 

mesmos anos, seguido dos Postos de Atendimento, que cresceram 46% havendo um 

gigantesco aumento no número de postos, sendo 4.725 postos entre os anos já 

citados. 

Podemos concluir que no Brasil, os bancos são considerados como 

Instituições Sólidas e Rentáveis. No mesmo período, os números de ATM cresceram 

15% seguido do número de POS, que cresceu 80% entre esses nove anos. 

Quadro 02 - Quantidade de sedes, agências, postos de atendimentos, 

correspondentes bancários, ATM e POS, no Brasil. 

 

Fonte: BACEN (SGS, 2017). Nota: ATM (Automated Teller Machine, caixas eletrônicos); POS (Point 
os Sale, maquininha). 

 

No Gráfico 13, pode-se destacar os números de transações bancárias 

“presenciais” e “não presenciais” entre os anos citados abaixo (2010 a 2015). Vale 

ressaltar que, a partir do ano de 2014 o número de transações “não presenciais” 

superou as “presenciais”, sendo assim, ficando evidente que o acesso digital aos 

bancos cresceu 5,7% entre os anos de 2014 e 2015. 
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Gráfico 13 - Número de transações bancárias (em milhões de operações/ano) 

 

 

Fonte: BACEN (2017) 

 

Segundo os dados da FELABAN descritas no Gráfico 14, em junho de 2016, 

o volume total de crédito concedido pelos bancos correspondia a 52% do PIB, no 

Brasil, contra uma média de 45% na região. 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OECD), não está identificado a participação dos pequenos negócios no 

âmbito internacional no total de créditos cedidos aos pequenos negócios. 

Gráfico 14 - Relação Crédito/PIB, países selecionados da América Latina e 

Caribe 

 

Fonte: FELABAN 
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Como constatado no Gráfico 15, a apresentação da participação das 

empresas que pegam empréstimos é mais relevante. Observa-se que a cooperação 

dos pequenos negócios varia entre 13% na Áustria e 37% nos Países Baixos, ficando 

evidente que a participação dos pequenos negócios no crédito total concedidos pelos 

bancos tende a ser pequena na maioria dos países. 

Gráfico 15 - Participação dos Pequenos Negócios no total da carteira de 
empréstimo do setor bancário, em países selecionados da OECD 

 

 

Fonte: OECD (2015) 
 

De acordo como é descrito no Gráfico 16, vale ressaltar que, na maior parte 

do período (2007 a 2016), houve uma forte expansão do crédito concedido pelos 

bancos públicos, um resultado promovido de uma política governamental que 

estimulou a economia. 

O volume de créditos concedidos pelos bancos públicos em relação ao PIB, 

passou de 12% em 2007 para 30% em 2015 e ficando na casa dos 28% em 2016 

devido em partes da resseção econômica. 

Em comparação com os bancos privados, ocorreu um aumento proporcional 

entre 2007 a 2016 na evolução do crédito/PIB e com maior percentual no ano de 2015, 

chegando a 24%. Mesmo com a queda verificada nos últimos anos, o país conseguiu 

permanecer acima da média. No Brasil, a participação dos pequenos negócios no total 

de créditos concedidos as MPES são relativamente baixas, mostrando descrença 

entre os anos de 2014 a 2017, período de acirramento da crise econômica no país. 
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Gráfico 16 - Evolução da relação Crédito/PIB, no Brasil (2007-2016) 
 

 

Fonte: PAULA (2017), com base em dados do BACEN 

 

Como demonstrado no Gráfico 17, a participação relativa das MPES no 

crédito total, com a distribuição entre as microempresas no 4º trimestre de 2014, 

ocorreu um aumento significativo entre micro pequena empresa e mais pequena 

empresa que passou de 9,8% para 17,5%. 

As pequenas empresas obtiveram pouca oscilação em relação as 

microempresas. Houve uma queda na cooperação das micro + pequenas empresas 

entre o 4º trimestre do ano de 2014 ao 1º trimestre de 2017, das pessoas jurídicas ao 

setor bancário no Brasil. 

Gráfico 17 - Evolução da participação relativa das MPE na “Carteira de Crédito 
Ativa” das Pessoas Jurídicas, junto ao setor bancário, no Brasil (em %) 

 

 

Fonte: (BACEN) 
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De acordo com o valor da carteira de crédito ativa dos bancos do país 

registrada no Gráfico 18, para as empresas de todos os portes, ocorreu uma queda 

de R$ 416,1 bilhões para R$ 264,6 bilhões de reais entre o 4º trimestre de 2014 e o 

1º trimestre de 2017. Assim, o uso do crédito caiu em toda economia, sendo mais forte 

nas MPES. 

 

Gráfico 18 - Valor total da “Carteira de Crédito Ativa” dos bancos no Brasil, 

concedidos às MPE (em R$ bilhões constantes de março/2017) 

 

 

Fonte: (BACEN). Nota: Valores deflacionados pelo INPC 

 

Com base nos dados no quadro 03, o valor da carteira de crédito ativa dos 

bancos no país, juntamente com as grandes empresas foram as que obtiveram menos 

variação, com -15%. O impacto maior foi para as microempresas junto com as 

pequenas empresas, chegando a -36% entre o 4º trimestre do ano de 2014 ao 1º 

trimestre de 2017. 
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Quadro 03 - Valor da “Carteira de Crédito Ativa” dos bancos no Brasil, por porte (em 
R$ bilhões constantes de março/2017) 

 

 

Fonte: (BACEN) 

 

Conforme o Gráfico 19, observa-se a distribuição da carteira de crédito para 

as Micro e Pequenas Empresas em relação aos tipos de bancos. No 1º trimestre de 

2017, 50% do valor da carteira de crédito ativa concedida para as MPES estavam nas 

mãos dos Bancos Públicos, seguido dos Bancos Privados Nacionais que contém 37%, 

restando para os Bancos Estrangeiros uma porcentagem de 14% das carteiras de 

crédito.  

Para melhorar a explicação entre o 4º trimestre do ano de 2014 ao 1º trimestre 

de 2017, as participações relativas se mantiveram constantes. 

Gráfico 19 - Distribuição do valor da "Carteira de Crédito Ativa" das Micro e 

Pequenas Empresas, por tipo de banco 

 
Fonte: Com base no If.data (BACEN) 
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De acordo com o Gráfico 20, é possível notar a distribuição da carteira de 

crédito ativa das Micro e Pequenas Empresas por bancos no 1º trimestre do ano de 

2017. Segundo com o que é descrito no esquema abaixo, 81% dos empréstimos 

concedidos às MPES tem como origem apenas os bancos.  

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são dois bancos 

repassadores de recursos do BNDES, já que o BNDES não atende as MPES 

diretamente. Os outros 19% restantes estão distribuídos, sendo que em quase 900 

instituições bancárias. 

 

Gráfico 20 - Distribuição do valor da "Carteira de Crédito Ativa" das Micro e 

Pequenas Empresas, por banco (1º trimestre de 2017) 

 

 
 

Fonte: Com base no If.data (BACEN) 

 

Em conformidade com o Gráfico 21, entre o 1º trimestre de 2016 e o de 2017, 

a carteira de crédito concedido às MPES nas mãos dos Bancos Públicos caiu 30%, 

passando de R$ 189 milhões para R$ 131 milhões de reais. 
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A importância do BNDES é fundamental, além de ser o principal responsável 

pela carteira de crédito as MPES disponibilizada pelos Bancos Públicos, sendo o que 

mais sofreu com a queda na oferta de crédito (-39%) entre o 1º trimestre do ano de 

2016 e 2017. 

No entanto, destaca-se que a política mais cautelosa de concessão de 

empréstimos dos Agentes Financeiros repassados do banco, foram no período de 

maior retração da economia brasileira. 

 
Gráfico 21 - Distribuição da Carteira de Crédito Ativa dos bancos públicos, 

concedidos às MPE, no 1o trimestre de 2017, por banco (em %) 

 

 
Fonte: If.data (BACEN) 

 

Os dados descritos na Quadro 04 mostram a evolução da Carteira de Crédito 

Ativa dos Bancos Públicos mais detalhadamente. 
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Quadro 04 - Evolução da Carteira de Crédito Ativa dos bancos públicos, 

concedidos às MPE, por banco (em R$ e em variação %) 

 

Fonte: If.data (BACEN). Dados deflacionados pelo INPC 

Segundo as informações descritas no Gráfico 22, entre o 1º trimestre do ano 

de 2016 e 2017, a carteira de crédito concedido para as MPES nas mãos dos Bancos 

Privados Nacionais caiu -13%. 

A queda aconteceu nos dois principais bancos, sendo eles o Bradesco e o 

Banco Itaú, que foram praticamente as mesmas do conjunto das instituições privadas 

nacionais. 
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Gráfico 22 - Distribuição da Carteira de Crédito Ativa dos bancos privados, 
concedidos às MPE, no 1o trimestre de 2017, por banco (em %) 

 

 

Fonte: If.data (BACEN) 

 

Na Quadro 05 é possível notar uma melhor exatidão com relação a evolução 

da Carteira de Crédito Ativa dos Bancos Privados. 

Quadro 05 - Evolução da Carteira de Crédito Ativa dos bancos privados, 

concedidos às MPE, por banco (em R$ e em variação %). 

 

Fonte: If.data (BACEN). Dados deflacionados pelo INPC 



64 
 

As informações prescritas no Gráfico 23 mostram os resultados da pesquisa 

anual sobre o financiamento das MPES no Brasil. Portanto, há dificuldade estrutural 

de acesso das MPES no âmbito do crédito bancário, o uso do cheque especial e do 

cartão de crédito empresarial foram as opções mais utilizadas. 

Gráfico 23 - Tipos de financiamento que estava utilizando no momento da 
entrevista 

 
Fonte: SEBRAE (2017) 

 

Na Quadro 06 pode-se observar que há mais precisão sobre os tipos de 

financiamentos que foram usados durante a entrevista. 

Quadro 06 - Tipos de financiamento que estava utilizando no momento da 
entrevista (2013- 2017) 

 

 

Fonte: SEBRAE (2017). Nota: (*) Em 2013 incluiu o cartão de crédito empresarial 



65 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto neste trabalho, verifica-se que as micro e pequenas 

empresas desempenham uma incontestável contribuição para economia nacional, 

através da geração de significativa parcela de emprego e renda. Ao instante que se 

evidencia sua influência econômica a nível nacional e local, através da promoção de 

maiores oportunidades de inclusão social. 

Quanto à geração de emprego, é notório que a ocupação dos postos de 

trabalhos através da população economicamente ativa, é consideravelmente elevada 

nas micro e pequenas empresas. Apesar do número de empregados por 

estabelecimento não ser elevado, o grande número de pequenos empreendimentos 

promove um elevado nível de geração de emprego. Por conseguinte, a renda gerada 

por esses empreendimentos fica distribuída entre um considerável número de 

famílias, o que representa um extenso e expressivo processo de inclusão social da 

mão-de-obra e da distribuição de renda na economia. 

Apesar da importância desse segmento empresarial, a pesquisa constatou que 

maioria empreendedores ainda têm dificuldades em obter crédito. Segundo a 

pesquisa, grande parte dos empresários abre seus negócios com recursos próprios, 

sem qualquer auxílio financeiro das instituições oficiais, o que vem a dificultar a 

abertura de novos empreendimentos. 

Verifica-se que as dificuldades de acesso aos empréstimos e financiamentos 

bancários é uma característica peculiar dos micro e pequenos empreendimentos. 

Dados obtidos pela pesquisa demonstram que a liberação desses recursos tem menor 

aceitação quando são realizados com a finalidade de desenvolver implantação de 

novos negócios. A maior aceitação de propostas de empréstimos e financiamentos 

ocorre quando as empresas solicitantes já se encontram estabilizadas, porém, mesmo 

ocorrendo uma maior aceitação, há uma participação pouco expressiva desses 

créditos bancários. 

Como demonstra a pesquisa, existem um conjunto de razões dadas pelos 

bancos para não concederam empréstimos ou financiamentos para algumas 

empresas desse porte. Dentre as principais razões destacam-se o fato das empresas 

serem novas no mercado, nível de inadimplência das empresas e falta de garantias 

para o financiamento. 
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Além das dificuldades do acesso ao credito, outro fator que contribui para 

dificultar o acesso ao financiamento e ou empréstimos por parte dos empreendedores, 

como demonstra a pesquisa, diz respeito a concentração do crédito nos maiores 

bancos do país, refletindo nas condições de pagamentos e nas taxas de juros, 

chegando a 83% a participação desses bancos na carteira de crédito ativa. 

Ficou constatado que o BNDES, BRADESCO e BANESTES detêm mais de 

50% dos empréstimos para as MPES no Brasil. Nota-se que dos mais variados tipos 

de financiamentos utilizados pelas empresas, na pesquisa feita pelo SEBRAE o 

destaque maior fica para o pagamento a fornecedores a prazo com 53%, cheque pré-

datado com índice de 28% e o cheque especial com 19%. O microcrédito, ocupa 

apenas o percentual de 3% das operações contratadas. 

Em suma, as informações da pesquisa desenvolvida junto aos 

empreendedores, reafirmam que o sistema bancário vem contribuindo pouco com o 

financiamento de novos negócios. Além disso, não auxilia na redução dos riscos 

adquiridos pelas empresas em detrimento a aquisição de financiamentos, tendo em 

vista as exigências burocratas e exigências de garantias pelo financiamento 

concedidos. 

Diante da insuficiência de apoio aos empreendedores por parte do sistema 

bancário, a demanda por financiamentos tem forte tendência a ser baixa, e 

consequentemente os investimentos na economia tendem a ocorrer de forma tímida 

e pouco satisfatória. Neste contexto podemos afirmar que a limitação ao crédito, 

representa a limitação à própria expansão dos negócios, e consequentemente, ao 

crescimento da economia nacional. 

Dessa forma, conclui-se que existem linhas de financiamento suficientes para 

as MPES, porém, as condições que elas apresentam não se enquadram com a 

realidade dos empreendimentos de pequeno porte. 
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