
 

 

 

 

Com empresários de pequenos negócios isso não tem sido diferente. Tendo 
encontrado terreno fértil para novos empreendimentos em tempos de inflação 
controlada, de moeda forte, de progressos na área social, de sofisticação dos 
padrões de consumo e, sobretudo, de melhora do poder aquisitivo da 
população em geral, os protagonistas da produção e do emprego no Brasil 
moderno vêm encontrando no crédito a oportunidade de viabilizar uma 
oportunidade, tornando-a um sucesso concretizado.  
 

Mas, como não poderia deixar de ser, o crédito - ingrediente quase 
indispensável à atividade empresarial em nosso país - tem se mostrado sensível 
ao turbulento ambiente econômico dos últimos tempos. Apoiado em larga 
medida em um sistema bancário robusto, altamente informatizado e capaz de 
servir a quase todos os municípios brasileiros, o crédito aos empresários de 
pequeno porte vem ganhando impulso nos últimos anos, consequência da 
melhor estruturação de atendimento dos agentes financeiros e da 
aproximação com os pequenos negócios, que com informação e orientação 
qualificada, podem resistir melhor às variações de humores dos mercados 
financeiros nacionais e internacionais.  
 

A expansão do crédito chega aos 
pequenos negócios 
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A relação dos eventos políticos, guerras, 
catástrofes naturais e crises internacionais 
atingem nossos bolsos de forma muito sutil, 
porém cada vez mais firme, deixando a 
percepção de que somente especialistas em 
economia e finanças conseguem compreender 
adequadamente toda a complexidade desses 
eventos.  
 

No entanto, de uma forma ou de outra, os 
agentes econômicos aprendem, com a própria 
experiência, a lidar com tantas adversidades, 
tão mais danosas quanto mais importantes 
forem os pontos vitais das atividades produtivas 
atingidas.  
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O crescimento do 
Produto Interno 

Bruto – PIB foi de 
16,8% em cinco 

anos (2008 a 2012) 

 

Latim “creditum”, 

aquele que faz jus à 

confiança alheia 

No Brasil, observamos que o fluxo de riquezas em 
direção às Micro e Pequenas Empresas  vem 
mostrando não apenas crescimento, como se mostra 
importante fator de impulso econômico para todo o 
país. Nos anos entre 2008 e 2012, o volume de 
financiamentos aos pequenos negócios em dez 
instituições financeiras, que leva em conta não 
apenas o porte, mas também sua relevância em 
termos de fomento econômico nas diversas regiões 
do país expandiu-se 93,8%, uma média de 14,1% 
anuais. Desempenho formidável, considerando-se 
que o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB foi 
de 16,8% em cinco anos (2008 a 2012), e que a 
inflação nesses anos caminha pacificamente em 
ritmo inferior aos dois dígitos acumulados em doze 
meses. 
 
 

Encontrando seu significado no latim “creditum”, 
como um predicado daquele que faz jus à confiança 
alheia, o crédito passou a representar, com o 
desenvolvimento das relações comerciais, uma ideia 
de “reconhecimento de mérito” na utilização 
produtiva da riqueza. E esses parecem ser 
exatamente as percepções vigentes: primeiramente, 
a noção de crédito para o empreendedor, aquele 
que procura um financiador que acredite em seu 
negócio. No segundo caso, a concepção das 
instituições financeiras, aquelas que não se 
arriscariam a ceder suas riquezas sem antes constatar 
que a outra parte tem condições de agir da forma 
esperada.  
 
De fato, os bancos tenderão a preferir financiar 
clientes e empreendimentos já conhecidos, 
enquanto empresários buscarão concentrar 
operações em uma mesma instituição de modo a 
reduzir custos. Além disso, as instituições financeiras 
evitarão apoiar os projetos mais arriscados, como as 
novas empresas e as iniciativas muito arrojadas, que 
são exatamente aquelas que mais necessitam de 
recursos. Surge, então, o que se chama 
“racionamento de crédito”, quando o tomador de 
financiamentos dispõe-se a pagar os custos da 
operação, porém não encontram acesso aos 
recursos. 
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Cabem, no entanto, algumas ressalvas. Nos anos de 2009 e 
2011 observou-se diminuição da oferta de crédito às 
empresas de menor porte em algumas instituições bancárias 
brasileiras. Em 2009, o Banco da Amazônia – BASA, por 
exemplo, reduziu o volume de recursos em 57,8%, enquanto 
Santander diminuiu suas concessões em 8%, ao passo que o 
Bradesco restringiu o montante de empréstimos para o 
segmento em 6,6%. Naquele ano, as três instituições juntas 
foram responsáveis por uma queda de R$ 7,6 bilhões nos 
financiamentos aos pequenos negócios, compensados pela 
expansão do crédito da ordem de R$ 10 bilhões pelo Banco 
do Brasil e de R$ 8,4 bilhões pelo Itaú, os dois maiores bancos 
de varejo do país.  
 
Em 2011, no estopim da crise europeia, o BNDES concedeu 
volume total de empréstimos 2,8% menor do que em 2010 às 
micro e pequenas empresas e o BASA, que também possui o 
perfil de banco de desenvolvimento, focado na Região 
Norte do país, diminuiu os financiamentos aos pequenos 
negócios em 7,9%. Entre os bancos comerciais privados, o 
Banco Santander, instituição financeira cujo controle 
acionário é espanhol, reduziu em 16,8% os créditos para o 
segmento, correspondentes a R$ 6,5 bilhões 
 
Seria coincidência? Certamente, não. Recordemos que 2009 
e 2011 foram os anos do auge das crises americana e 
europeia, regiões que sofreram severa restrição do volume 
de crédito, com efeitos que se sentiram nos empréstimos 
bancários em todo o mundo, sendo o Banco Santander, 
entre as instituições analisadas, a de maior presença 
internacional, logo a mais sensível a restrições de liquidez 
externas. 
 
Uma pesquisa realizada pelo  Sebrae  em 2009 apontou que 
a restrição ao crédito às micro e pequenas empresas atingira 
40% dos negócios e que 45% sofreram aumentos nos custos 
dos financiamentos. Diante desses números, e considerando 
que apesar da turbulência econômica o crédito aos 
pequenos negócios ainda foi capaz de expandir-se 6,2% 
naquele ano, conclui-se que houve uma concentração do 
crédito em um menor número de empreendimentos, 
confirmando que, em tempos de crise, cresce a aversão ao 
risco das instituições financeiras para os investimentos 
produtivos dos pequenos negócios. 
 
 
 

 

PESQUISA: Impactos da 
Crise Financeira  

Internacional nas MPEs 
Brasileiras – Sebrae/SP 

http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/FAFB3A6487EF4003832575E100629189/$File/NT00041A6E.pdf�
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/FAFB3A6487EF4003832575E100629189/$File/NT00041A6E.pdf�
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Superado o ápice das crises – embora sintamos ainda muitos de seus efeitos -, 
observamos em 2012 um aumento de 15% no volume total de crédito aos pequenos 
negócios oferecidos pelas instituições analisadas, frente os 12% de crescimento no ano 
anterior. Em termos de volume, destaquem-se o desempenho de Bradesco e Banco do 
Brasil, com financiamentos da ordem de R$ 115 bilhões e R$ 89 bilhões, e aumento de 
11% e 30%, respectivamente, no ano.  
  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Instituição 
Financeira 

Capital de 
Giro Pré 

Taxa (% a.a.) 
(1) 

Queda na taxa 
Mar – Dez/2012 

Queda na Taxa 
Selic 

Banco do 
Brasil  15,53%  -36,88% 

-30,95%  

BASA  22,71%  4,12%  

BNB  14,57%  -28,77  

Caixa 13,22%  -53,07%  

Bradesco 22,42%  -36,45%  

Itaú 18,58%  -30,37%  

Santander 17,18%  -39,01%  

Essas constatações nos revelam algumas conclusões. Primeiramente, que um ritmo de 
crescimento do crédito aos pequenos negócios em passo superior ao do PIB 
demonstram que o ímpeto inovador do empresário brasileiro possui um efeito 
estimulante sobre a economia brasileira como um todo. De fato, para cada ponto 
percentual de aumento no crédito às empresas de pequeno porte, ocorreu nos últimos 
cinco anos um incremento médio de 0,43 ponto percentual no PIB nacional, sendo esse 
segmento responsável por 20% do somatório das riquezas do país, e 52% dos empregos. 
 
Em segundo lugar, observamos que tal ritmo de crescimento se deu mesmo com a 
ocorrência das graves crises de confiança que emergiram a partir das turbulências nos 
mercados de crédito norte-americanos em 2009, favorecido pelas taxas de juros 
decrescentes, e graças ao reconhecimento governamental do poder de recuperação 
e inovação das micro e pequenas empresas brasileiras. 
 

           
            

             
           

             
         

¹ Fonte: Banco Central do Brasil 
 
Saliente-se, ainda, o papel de destaque do BNDES, que aumentou em torno de 130% o 
total de recursos destinados a essa linha de financiamentos, movido pelo sucesso e 
ampla divulgação dos contratos via Cartão BNDES. 
 

 
Ressalte-se, ainda, a retomada do 
crescimento desses financiamentos 
por Santander - da ordem de 14,5% -
, e BASA, que superou a marca de 
150% no ano, inclusive na 
modalidade FNO. Papel de 
destaque vem assumindo a Caixa 
Econômica Federal, que, embora 
com créditos aos pequenos 
negócios da ordem de R$ 25 bilhões 
(ainda distante dos volumes de 
Bradesco e Banco do Brasil) mais 
que dobrou o volume de operações 
em 2012, sinalizando uma postura       
agressiva na conquista de 
participação nesse segmento para 
os próximos anos. 
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• Bandeira Cabal inicia a operação do Cartão BNDES 
• Cartão BNDES financia serviços de propriedade intelectual 

• Governo e aceleradoras vão investir R$ 50 milhões em startups  

• Procura de empresas por crédito cai 4,4% em fevereiro, indica Serasa 

• Pagamentos em débito continuam “roubando” mercado dos cartões de crédito 

• Micro e pequenas empresas tiveram R$ 760,1 milhões de crédito do BB 

• Governo prorrogará Bolsa Estiagem até julho 

• SEBRAE e Serasa Experian firmam parceria 

• Guia orienta empreendedor a obter financiamento 

• Carteira de crédito MPE do BB cresce 30% 

• Governo lança plano inova empresa de R$32,9bi 

• Crédito bancário sobe 0,7% em fevereiro, para R$ 2,38 trilhões 

• Copom e produção industrial fazem juros futuros subirem 

• Carteira de crédito da Caixa para empresas cresce 75% em fevereiro 

• Para economistas, governo precisa subir juros e estimular investimento privado  

• Fundo Evolution planeja investir até R$ 40 milhões em startups brasileiras 

•  Banco Central confirma MP dos Pagamentos Móveis 

Instituição 
Financeira 

Crédito Total 
(R$ bilhões) 

Δ 
2012 

Crédito PJ 
(R$ 

bilhões) 

Δ 
2012 

Crédito 
PN* 
(R$ 

bilhões) 

Δ 
2012 

Banco do 
Brasil  R$ 580,8  24,9%  R$ 273,8  +30,3%  R$ 88,9 +30,7%  

BASA  R$13,2 -1,4% R$13,6 +1,7% R$ 2,57  +0,26%  

BNB  R$ 45,9  +3,5%  R$44,5  +1,6% R$ 11,7  +0,3%  

Caixa  R$ 353,7  41,7%  R$ 65,9  54,3%  R$ 25,0  103%  

Bradesco  R$ 385,5  11,5%  R$ 268,0  +13,1%  R$ 115,3  +10,7%  

Itaú  R$ 426,5  7,5%  R$ 247,5  + 8,7%  R$  88,9  - 1,6%  

Santander  R$ 211,9  7,6%  R$ 103,8  + 8,4%  R$ 36,5  +14,5%  

Notícias 

 
Por fim, revela-se uma 
contradição, relativamente 
à capacidade de nosso país 
no enfrentamento às 
adversidades econômicas. 
Se as crises têm por 
resultado a desaceleração 
do crescimento do PIB, e 
sendo a inovação 
indispensável fator de 
manutenção da produção 
e do emprego, a excessiva 
aversão ao risco e 
consequente restrição do 
acesso ao crédito aos 
pequenos negócios pelas 
instituições financeiras inibirá 
o sucesso dos projetos mais 
criativos e acarretará a 
limitação das possibilidades 
de desenvolvimento para a 
economia como um todo.  
 
 *Pequenos Negócios conforme classificação do banco 

Fonte: Demonstrações Financeiras dos bancos 
 

Ao que tudo indica, em nosso país, no que se refere à arte de assumir riscos, os 
empresários de micro e pequenas empresas ainda têm muito que ensinar aos gigantes. 
 
 

http://www.investimentosenoticias.com.br/ultimas-noticias/tempo-real/bandeira-cabal-inicia-a-operacao-do-cartao-bndes.html�
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2013/MPMEs/20130319_cartao.html�
http://www.fenainfo.org.br/info_ler.php?id=45267�
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/procura-de-empresas-por-credito-cai-44-em-fevereiro-serasa.html�
http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=110954:-pagamentos-em-debito-continuam-roubando-mercado-dos-cartoes-de-credito&catid=48:cat-info-ti&Itemid=329�
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2013/03/21/internas_economia,360744/micro-e-pequenas-empresas-tiveram-r-760-1-milhoes-de-credito-do-bb.shtml�
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-03-25/governo-prorrogara-bolsa-estiagem-ate-julho�
http://www.agenciasebrae.com.br/noticia/20043210/ultimas-noticias/sebrae-e-serasa-experian-firmam-parceria/�
http://www.agenciasebrae.com.br/noticia/19984410/ultimas-noticias/guia-orienta-empreendedor-a-obter-financiamento/�
http://revistasustentabilidade.com.br/direto-da-fonte-governo-lanca-plano-inova-empresa-de-r329bi/�
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/03/credito-bancario-sobe-07-em-fevereiro-para-r-238-trilhoes.html�
http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/copom-e-producao-industrial-fazem-juros-futuros-subirem-2�
http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2013/03/28/carteira-de-credito-da-caixa-para-empresas-cresce-75-em-fevereiro.htm�
http://si.knowtec.com/scripts-si/MostraNoticia?&idnoticia=56209&idcontato=8904841&origem=fiqueatento&nomeCliente=CNA&data=2013-03-31�
http://www.tiinside.com.br/26/03/2013/fundo-evolution-planeja-investir-ate-r-40-milhoes-em-startups-brasileiras/ti/334137/news.aspx�
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/economia/noticia/2013/03/banco-central-confirma-mp-dos-pagamentos-moveis-4086622.html�
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