
 

 

 

 

Em um ano em que as notícias comuns dos tempos de crise pareciam voltar 

a ser rotina, em torno da inflação, que começou o ano atacando os tomates e 

encerrou o período preocupando todo o setor produtivo, com a elevação dos 

preços dos combustíveis; do dólar, que em janeiro alarmou muitos especialistas 

quando ultrapassou a marca de R$ 2,10, encerrou 2013 valendo quase 15% a mais, 

pressionando não apenas o custo do transporte, mas também as taxas de juros; da 

taxa básica da economia (SELIC), que deixou o menor patamar da história para 

alcançar 10% ao ano, ainda baixa se levarmos em conta a experiência econômica 

do país, mas suficiente para induzir grande parcela dos empresários a rever o 

otimismo e os planos de investimento; da carga tributária que ocupa cada vez mais 

espaço no bolso dos brasileiros, tomando quase 37% de tudo o que é produzido no 

país; e do PIB que encerra o período com crescimento em torno de 2,5%, no fim da 

fila entre as maiores economias do mundo; o setor industrial, um dos mais sensíveis a 

essas variáveis, torna-se importante na retomada do crescimento do país. 

Agências de fomento miram a indústria 

e acertam os pequenos negócios. 
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De acordo com a Confederação Nacional 

das Indústrias – CNI, o consumo das famílias deve 

crescer menos, expandindo-se 1,7% em 2014 frente a 

um aumento de 2,1% em 2013, enquanto os 

investimentos devem desacelerar de 7,3% em 2013 

para 5% em 2014. No entanto, para a indústria, a 

perspectiva é de aceleração de crescimento da 

produção da ordem de 2%, contra 1,4% estimados 

para 2013. 

Segundo dados da Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo – Fiesp, a indústria brasileira 

é responsável por aproximadamente 14% do PIB, 

participação que caiu pela metade nos últimos 

trinta anos. Enquanto isso, as micro e pequenas 

empresas são responsáveis por 20% de tudo o que é 

produzido no país. 

Segundo a Fiesp, a 

indústria brasileira é 

responsável por 14% do 

PIB. Enquanto as micro e 

pequenas empresas são 

responsáveis por 20% do 

PIB. 

A paisagem econômica sugere, portanto, 

que, embora o ano que se inicia traga consigo 

dificuldades semelhantes às que se apresentaram 

em 2013, é de se esperar que o segmento industrial 

seja um dos primeiros a apresentar sinais de 

reaquecimento, possivelmente significando os 

primeiros movimentos para uma guinada da 

economia como um todo em direção a uma 

recuperação já há tempos aguardada. 

No que se refere à força da atividade 

industrial na formação do Produto Interno Bruto, 

destaque-se a relevância do papel dos pequenos 

negócios nesse processo, as quais são responsáveis 

por 95% das empresas. No entanto, estima-se que a 

sua participação sobre o PIB do setor é de 15%, o 

que sugere a existência de um amplo espaço para 

avanços nesse segmento, uma vez removido o 

excesso de entraves encontrados pelos 

empreendedores, especialmente no que se refere à 

elevada carga tributária e à burocracia. 

Os pequenos negócios 

representam 95% das 

empresas do setor 

industrial. Entretanto, sua 

participação sobre o PIB 

do setor é de 15%. 

Indicando um grande 

potencial para avanços. 
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E qual é o caminho para que esse potencial seja aproveitado e para que os 

pequenos negócios da área industrial finalmente passem a ocupar uma fatia maior 

desse segmento produtivo? Se atualmente as condições econômicas - sobretudo de 

demanda - e as iniciativas governamentais não são suficientes para impulsionar a 

confiança dos empresários, por outro lado a variação das taxas de juros e as suspeitas 

de inadimplência terminam por determinar, por parte das instituições financeiras 

tradicionais, uma canalização do crédito para investimento na produção industrial em 

direção às grandes empresas. Sendo assim, em tempos de baixo otimismo quanto ao 

futuro da economia em geral, mas com perspectivas mais positivas para o setor 

industrial em particular, a busca por soluções criativas de financiamento pelas micro e 

pequenas empresas pode ter um final feliz em um banco de fomento com linhas de 

crédito especialmente dedicadas às empresas com esse perfil. 

 

Em diversos estados os 

bancos estaduais vêm 

gradualmente se 

especializando em 

financiamentos aos 

pequenos negócios. 

Em diversos estados de todas as regiões, como Amazonas, Goiás, Minas Gerais, 

Paraná, São Paulo e Sergipe, entre outros, os bancos estaduais vêm gradualmente se 

especializando em financiamentos aos pequenos negócios, agindo como verdadeiras 

agências governamentais de fomento à atividade econômica. Tais instituições atuam 

como distribuidoras de recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, 

do Nordeste e do Centro-Oeste - FNO, FNE e FCO, respectivamente. O FNE-MPE, por 

exemplo, é uma modalidade de crédito que visa a fomentar o desenvolvimento das 

micro e pequenas empresas, inclusive do setor industrial, ampliando a capacidade 

produtiva, a competitividade, a modernização e até mesmo a inserção internacional 

de seus produtos. 
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As linhas de financiamento compreendem 

capital de giro, pesquisa e inovação, aquisição e 

arrendamento de máquinas e equipamentos, 

exportação, produção sustentável e até mesmo 

para aquisição de terrenos. O Banco de Brasília – 

BRB oferece o Progiro Micro e Pequenas Empresas, 

uma linha de crédito para capital de giro destinada 

exclusivamente às micro e pequenas empresas, 

entre elas as do setor industrial.  Já o BNDES traz 

o Progeren, visando ao aumento da produção via 

apoio financeiro para capital de giro, além de 

outras linhas de financiamento direcionadas ao 

incentivo a cadeias produtivas específicas, tais 

como o Profarma e o Proaeronáutica, orientado às 

micro e pequenas empresas desse setor. 

Na área de inovação, o FINEP, por meio do 

INOVACRED e do INOVA AGRO, a Agência de 

Fomento de Santa Catarina – Badesc, e a Agência 

de Fomento do Paraná disponibilizam suporte 

financeiro para introdução de novos produtos, 

processos e serviços.  A Secretaria da Indústria e 

Comércio e Assuntos do Mercosul do Paraná 

oferece o Bom Negócio Paraná, voltado às micro e 

pequenas empresas dos setores de comércio, 

serviços e indústria daquele estado, para 

investimento fixo, capital de giro e misto. 

Todas essas modalidades de crédito possuem 

como traço comum os juros mais atraentes do que 

as oferecidas pelos bancos comerciais, com taxas 

pré-fixadas partindo de 0,55% ao mês, ou pós-fixadas 

baseadas na Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, e 

prazos de amortização de até 60 meses. Note-se 

que a TJLP está hoje em 5% ao ano, e não tem 

sofrido as mesmas elevações experimentadas pela 

taxa SELIC, recentemente. 
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Finep supera metas de 2013 

Bancos de desenvolvimento ampliam recursos para empresas inovadoras 

BNDES afirma que desembolsos vão fechar 2013 em R$ 190 bi 

Desenvolve é credenciada para o Inovacred 

Volume de contratação de crédito do Pronaf caminha para novo recorde 

Risco de crédito de micro e pequenos negócios é menor do que se calcula 

Editais tem R$ 98 milhões para internet 

Vivo passa a ofertar novo dispositivo para pagamento pelo celular e tablet 

Startup cria solução para dividir compras em vários cartões 

Bancos têm linhas para pequenos negócios com taxa a partir de 0,4% ao mês  

Agricultura familiar ganha incentivo de R$ 15 milhões do BNDES 

Comissão aprova uso do FGTS para agricultor adquirir imóvel rural 

Instituições Financeiras Cooperativas cresceram 21% nos últimos 12 meses 

Busca das empresas por crédito recua 6,1% em novembro, diz Serasa 

Optantes do Supersimples terão serviço de SMS 

Bancos emprestam mais ao agronegócio 

  

Notícias 

Como se vê, embora em tempos de crises econômicas o crédito para pequenos 

negócios na indústria passe pelas mesmas restrições enfrentadas por qualquer outro 

setor, observamos que, ainda assim, são crescentes as possibilidades de financiamento 

a custo relativamente baixo para o empresário, fato que se vem se tornando possível 

graças à iniciativa das agências de fomento de competir com as grandes instituições 

financeiras no segmento de micro e pequenas empresas. 

http://www.finep.gov.br/imprensa/noticia.asp?noticia=finep-supera-metas-de-2013
http://www.abde.org.br/AssessoriaNoticiaInterna.aspx?id=2164&titulo=Bancos%20de%20desenvolvimento%20ampliam%20recursos%20para%20empresas%20inovadoras
http://si.knowtec.com/scripts-si/MostraNoticia?&idnoticia=66610&&idcontato=8904841&origem=fiqueatento&nomeCliente=CNA&data=2013-12-19
http://www.abde.org.br/AssessoriaNoticiaInterna.aspx?id=2200&titulo=Desenvolve%20%C3%A9%20credenciada%20para%20o%20Inovacred
http://si.knowtec.com/scripts-si/MostraNoticia?&idnoticia=50423&&idcontato=8904841&origem=fiqueatento&nomeCliente=CNA_REGIONAL&data=2013-12-13
http://www.sebraefinancas.com.br/?p=2795
http://www.baguete.com.br/noticias/20/12/2013/editais-tem-r-98-milhoes-para-internet
http://computerworld.uol.com.br/telecom/2013/12/13/vivo-passa-a-ofertar-novo-dispositivo-para-pagamento-pelo-celular-e-tablet/
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/startup-cria-solucao-para-dividir-compras-em-varios-cartoes
http://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2013/12/27/bancos-tem-linhas-para-pequenos-negocios-com-taxa-a-partir-de-04-ao-mes.htm
http://www.agrolink.com.br/noticias/agricultura-familiar-ganha-incentivo-de-r--15-milhoes-do-bndes_188036.html
http://ruralcentro.uol.com.br/noticias/comissao-aprova-uso-do-fgts-para-agricultor-adquirir-imovel-rural-75970#y=0
http://cooperativismodecredito.coop.br/2013/12/instituicoes-financeiras-cooperativas-cresceram-21-nos-ultimos-12-meses-e-a-participacao-de-mercado-se-aproxima-de-45-nos-depositos-e-na-carteira-de-credito/
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2013/12/busca-das-empresas-por-credito-recua-61-em-novembro-diz-serasa.html
http://www.agenciasebrae.com.br/noticia/21095360/ultimas-noticias/optantes-do-supersimples-terao-servico-de-sms/
http://si.knowtec.com/scripts-si/MostraNoticia?&idnoticia=65995&&idcontato=8904841&origem=fiqueatento&nomeCliente=CNA&data=2013-12-04
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