
 

 

 

 

Após um ano de constantes preocupações para o governo e para o setor 

produtivo, o mercado de crédito às micro e pequenas empresas continua em 

expansão. Embora ainda passando por um período de incertezas, principalmente 

no que diz respeito à estabilidade do real frente ao dólar, ao controle de preços e 

de gastos públicos, bem como ao aumento recente das taxas de juros, é possível 

ainda vislumbrar-se um cenário favorável aos pequenos negócios. 

 

Nesse contexto, observa-se que, no ano de 2013, o volume total de crédito 

colocado à disposição pelo Sistema Financeiro Nacional expandiu-se em 

aproximadamente R$ 347 bilhões, ou 14,5%, atingindo um montante de R$ 2,7 

trilhões. Esse impulso deveu-se,  sobretudo, à ampliação dos recursos direcionados 

a finalidades específicas, que passaram a compor 44,5% do mercado, enquanto 

os recursos livres tiveram participação reduzida de 59,1% para 55,5% no período, 

mesmo tendo se expandido, em termos absolutos, 7,8% no ano passado. 
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Já a distribuição do crédito segundo o tipo de tomadores permaneceu estável, 

com ligeiro aumento relativo dos empréstimos a pessoas físicas, de 45,4% para 46,1% do 

mercado. No entanto, a maior parte do volume de financiamentos continua destinada a 

pessoas jurídicas, que encerrou o ano com 53,9% do total negociado. 

“No segmento de pessoas 

jurídicas, o crédito para 

os pequenos negócios 

cresceu 8,6%, atingindo 

R$ 325,9 milhões nos doze 

meses que antecederam 

a dezembro de 2013.” 

Tal movimento foi, no entanto, 

parcialmente compensado por um aumento de 

126% das operações diretas promovidas pelo 

BNDES, e de 23,5% dos financiamentos 

oferecidos pelas cooperativas de crédito. 

Destaque-se, ainda, a retomada da expansão 

de recursos à disposição das microempresas 

pelos bancos privados estrangeiros, da ordem 

de 2%, que até 2011 vinham reduzindo sua 

participação no mercado privado de crédito 

brasileiro em decorrência das crises financeiras 

que atingiram os Estados Unidos e a Europa a 

partir de 2009. 

 

No segmento de pessoas jurídicas, o 

crédito para os pequenos negócios cresceu 

8,6%, atingindo R$ 325,9 milhões nos doze meses 

que antecederam a dezembro de 2013. 

Verificou-se um redirecionamento de parte dos 

financiamentos concedidos às microempresas 

em 2012 para os pequenos negócios no ano 

passado, verificando-se uma redução da 

ordem de 3,5% no volume de empréstimos às 

empresas com faturamento de até R$ 360 mil 

no período. 

 Isso resultou em uma diminuição da sua participação no montante de recursos 

destinado às pessoas jurídicas de 10,5% em 2012 para 9% em 2013. Essa retração deveu-

se a uma contração de 6,2% no volume de recursos oferecidos pelo bancos comerciais 

públicos e privados nacionais, e por outras instituições financeiras.  
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Pelo lado das pequenas empresas, observou-se uma expansão de 18,5% no 

volume de crédito, que atingiu R$ 194,5 milhões, restando esse segmento responsável 

por 13,3% do montante de financiamentos destinados a pessoas jurídicas. Ao contrário 

do que foi constatado para as microempresas, não houve, aqui, uma contração no 

valor total dos empréstimos concedidos pelas instituições financeiras domésticas. 

Ocorreu uma variação, desta vez positiva, de 23,2% no volume de crédito concedido 

por bancos públicos, privados e outras instituições nacionais, anunciando uma postura 

progressivamente mais benevolente dessas organizações em relação às pequenas 

empresas e mais rigorosa frente às microempresas. 

“Ao contrário do que foi 

constatado para as 

microempresas, não 

houve, aqui, uma 

contração no valor total 

dos empréstimos 

concedidos pelas 

instituições financeiras 

domésticas” 

Tais movimentos ocorreram em um 

ambiente de tendência de desaceleração das 

taxas de inadimplência entre as pessoas 

jurídicas, que se reduziu de 2,2% para 1,8% das 

operações em 2013, e no qual o crédito para 

empresas ultrapassa a marca de 31% do PIB. 

Além disso, o ano de 2013 foi positivo no 

que diz respeito à evolução do mercado de 

crédito para as micro e pequenas empresas.  

O Banco do Brasil, líder na 

concessão de recursos para os pequenos 

negócios entre as instituições públicas, 

ampliou em 12,3% o valor total de 

financiamentos no ano passado, após 

experimentar um aumento de 30,3% em 

2012, tendo oferecido um total de R$ 99,8 

bilhões no ano passado. Embora tenha 

crescido em termos absolutos, a 

participação das MPE no total da carteira 

de crédito, no entanto, recuou para 

16,0% em 2013, após atingir 16,9% no ano 

anterior. Isso se deve a um sensível 

aumento nos empréstimos a governos, 

concedidos no exercício pela instituição. 
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Já o Bradesco anunciou um incremento 

de 11,5% no volume de empréstimos 

concedidos a micro, pequenas e médias 

empresas em 2013, enquanto a sua carteira 

de crédito expandida evoluiu positivamente 

em 10,8%, indicando um aumento da 

participação das MPMEs de 29,9% para 30,1% 

nos últimos dois exercícios. Com isso, o 

montante de financiamentos fornecidos 

chegou no ano passado à marca de R$ 128,5 

bilhões, conferindo mais uma vez à instituição 

a posição de líder de mercado entre os 

bancos privados, no que se refere ao crédito 

aos pequenos e médios negócios. 

  

O mesmo caminho foi trilhado pelo banco Santander, no ano passado. Após 

expandir o volume de negócios no segmento em 14,5% em 2012, a instituição reduziu 

para R$ 33,7 bilhões o montante de financiamentos a empresas de pequeno e médio 

porte, uma retração de 7,9% no exercício encerrado. Uma vez mais ganharam terreno 

as grandes empresas, com incremento de 19,3% nos recursos liberados, contribuindo 

para um aumento de 9,3% na carteira de crédito global da instituição. 

 

Entre as instituições financeiras que tiveram 

redução na atividade de concessão de empréstimos 

aos pequenos e médios negócios está o Itaú, cuja 

carteira de crédito para o segmento contraiu-se em 

3,9% para atingir R$ 85,4 bilhões em 2013. O banco já 

havia reduzido esse montante em 1,6% em 2012. No 

que se refere aos contratos com pessoas jurídicas, 

observou-se em 2013 uma expansão de 11,6% no total 

de recursos concedidos, o que indica uma translação 

da preferência da instituição financeira em direção 

aos empréstimos às grandes empresas, que 

cresceram 20,4% no ano passado. Ainda assim, sua 

carteira está entre as mais vigorosas do mercado de 

crédito para o segmento. 
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Já o volume de crédito liberado pelo BNDES vem se mantendo estável, com 

valores da ordem de R$ 50 bilhões - ou 30% do montante de financiamentos – destinados 

às micro, pequenas e médias empresas. Do total de operações, 96% destinaram-se a 

esse segmento, destacando-se uma progressiva participação de empreendimentos nas 

regiões norte e nordeste no total de desembolsos. 

 

 

 
 

O Banco da Amazônia, por sua 

vez, incrementou sua carteira de créditos 

às micro e pequenas empresas em 25,9%, 

que alcançou R$ 669,6 milhões em 2013, 

após expandir-se 156% no ano anterior. 

Destaque-se, ainda, a distribuição de R$ 

612,8 milhões do Fundo Constitucional do 

Norte (FNO) para financiamento da 

agricultura familiar no âmbito do 

Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF).  

 

Mencionem-se, ainda, as medidas de ampliação do crédito às MPEs adotadas 

pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul, que em 2013 ampliou em 20,1% o 

volume de empréstimos às micro e pequenas empresas, e de 7,6% para 8,4% a 

participação desse segmento sobre a carteira total de recursos à disposição dos 

pequenos negócios. 

 
Diante desses dados, observamos que, apesar das adversidades 

macroeconômicas dos tempos recentes, o ambiente tem sido favorável à expansão 

do crédito aos pequenos negócios, com aumento de 4,9% no volume de recursos a 

esses destinatários em 2013, frente ao ano anterior. Saliente-se, no entanto, que a 

participação média dos pequenos negócios sobre o total das carteiras de 

financiamentos das instituições analisadas caiu de 21,5% para 19,9% em 2013, puxados 

pela diminuição dos recursos orientados por Itaú e Santander a essa finalidade. 

 

O Banco do Nordeste (BNB) 

também vem ampliando seu papel na 

concessão de microcrédito, da ordem de 

R$ 5,2 bilhões, bem como de 

financiamento à agricultura familiar (R$ 

2,0 bilhões), às micro e pequenas 

empresas (R$ 2,6 bilhões) e aos pequenos 

e miniprodutores rurais (R$ 900 mil). Essas 

linhas somam R$ 10,7 bilhões, ou 23,3% do 

total da carteira de crédito da instituição 

(R$ 45,9 bilhões), o que a coloca em 

lugar de destaque entre as instituições 

com maior participação dos pequenos 

negócios no total de crédito contratado. 

 



 

 

PÁGINA 6 BOLETIM DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espera-se, assim, que a queda dos índices de inadimplência e o fim do ciclo de 

alta das taxas de juros contribuam para o crescimento da fatia dos recursos de crédito 

à disposição das micro e pequenas empresas em um futuro próximo. 

 

 
Crédito Total (bilhões) Var 2013 Crédito PN (em bilhões) Var 2013 %PN/Total 2012 %PN/Total 2013

Banrisul R$ 26,6 9,6% R$ 2,2 20,1% 7,6% 8,4%

BASA R$ 5,4 23,6% R$ 0,7 25,9% 12,7% 13,0%

BB R$ 623,4 18,6% R$ 99,8 12,3% 16,9% 16,0%

BNB R$ 45,9 3,4% R$ 2,6 0,0% 5,9% 5,7%

BNDES R$ 156,0 12,3% R$ 50,1 0,8% 35,8% 32,1%

Bradesco R$ 427,3 10,8% R$ 128,5 11,5% 29,9% 30,1%

Caixa #DIV/0!

Itaú R$ 509,9 13,5% R$ 85,4 -3,9% 19,8% 16,7%

Santander R$ 227,4 7,3% R$ 33,7 -7,9% 17,3% 14,8%

Total R$ 2.021,9 13,3% R$ 403,0 4,9% 21,5% 19,9%
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Microempresas terão seguro de crédito à exportação 

 

Bradesco amplia crédito para micro e pequenas empresas 

 

CRESCE A OFERTA DE CRÉDITO PARA O TURISMO 

 

Bndes emprestou R$ 63,5 bilhões às empresas de micro e pequeno 

porte em 2013 

 

Microcrédito do Itaú Unibanco cresce 22% em 2013, para R$ 30 

milhões 

 

Agricultura familiar deve contratar mais de R$ 20 bilhões 

 

Demanda das empresas por crédito sobe 0,2% em janeiro 

 

Ministro quer mais crédito para micro e pequenas empresas 

 

BNDES faz palestras para ampliar negócios com micro e pequenas 

empresas 

 

BB libera crédito para MPE à TR + 1,43% ao mês 

 

Pedidos de falência sobem 21,8% no mês e 51% em um ano, mostra 

Serasa 

 

Microcrédito em favelas pacificadas do Rio atingirá R$ 35 mi, diz 

agência 

 

Pequenos negócios geram 47 mil empregos no país em janeiro, diz 

Sebrae 
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