
HISTÓRICO DO SEBRAE
EM INOVAÇÕES FINANCEIRAS
1995 – Criação do Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa – FAMPE.

● 336 mil operações; R$ 11,6 bilhões em garantias concedidas.

2000 – Apoio à constituição e expansão de OSCIP´s de microcrédito.

● 87 instituições apoiadas

● Fundo Microfin: 33 operações realizadas; R$ 7 milhões em crédito.

2002 - Apoio à constituição, expansão e desenvolvimento das cooperativas 
de crédito.

2008 – Apoio à constituição de Sociedade de Garantia de Crédito – SGC.

● 16 entidades constituídas; 11,7 mil clientes atendidos; R$ 420 milhões em 
garantias concedidas

3

Marca do Governo FederalI.

A marca deve ser aplicada em conformidade 
com o padrão e as normas deste manual.

Horizontal (preferencial)

Vertical



● As MPE representam 99% (14 milhões) 
do total de empresas privadas.

● Empregam 55% do total de postos com 
carteira assinada.

● São responsáveis por 27,5% do PIB.

● 41% das empresas exportadoras.

● 44% da massa salarial paga pelas 
empresas.

O UNIVERSO
DAS MPE

EMPRESA SIMPLES 
DE CRÉDITO
O que é a ESC?
A Empresa Simples de Crédito (ESC) é um novo 
tipo de negócio que vai realizar operações de 
empréstimos e financiamentos exclusivamente 
para Microempreendedores Individuais (MEI), 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Como vai funcionar a ESC?
Sua região de atuação está limitada ao munícipio 
sede e aos municípios limítrofes. A fonte de 
receita é, exclusivamente, oriunda dos juros 
recebidos das operações realizadas. O volume 
de operações da ESC está limitado ao seu capital 
social, ou seja, ela só pode emprestar recursos 
próprios.

Qualquer pessoa física pode abrir uma ESC? 
Sim, mas cada pessoa física pode participar de 
apenas uma ESC e não são permitidas filiais. 
A ESC pode ser uma empresa individual de 
responsabilidade limitada (EIRELI), empresário 
individual ou sociedade limitada. 

Como será a tributação da ESC?
O regime de tributação será pelo Lucro Real ou 
Presumido, não podendo, portanto, enquadrar-se 
no Simples. A receita bruta anual não pode ser 
superior a R$ 4,8 milhões, vedada a cobrança de 
encargos e tarifas. 

O AMBIENTE DE CRÉDITO PARA AS MPE

● Segundo o BACEN, 86% dos empréstimos 
às MPE estão nas mãos de 6 bancos.

Entre 2013 e 2018 (BACEN-Data Sebrae):

● A quantidade de operações de 
empréstimos às MPE caiu 10%

● O volume de empréstimos concedidos às 
MPE caiu 16%

● A taxa de juros paga pelas MPE passou 
de 25% a.a. (dez/13) para 44,8% a.a. (dez/18).

Como será a relação do contratante de crédito 
com a ESC?
As partes farão um contrato, ficando uma cópia 
com cada parte interessada (a ESC e a empresa 
tomadora do crédito). A movimentação do 
dinheiro deve ser feita apenas por débito ou 
crédito em contas de depósito, em nome da ESC 
e da pessoa jurídica contratante. A ESC poderá 
usar a alienação fiduciária (transferência feita por 
um devedor ao credor). As operações precisam 
ser registradas numa entidade registradora 
autorizada pelo Banco Central ou pela Comissão 
de Valores Mobiliários. A Empresa Simples de 
Crédito está sujeita ao regime de recuperação 
judicial e extrajudicial e ao regime de falências.

Quais serão os benefícios da ESC para os 
pequenos negócios?
A ESC deve reduzir a taxa de juros para os 
pequenos negócios. Atualmente a média é de 
40% a.a. Também deve injetar R$ 20 bilhões de 
crédito por ano para as pequenas empresas, 
considerando o surgimento de 1.000 ESCs. 
Isso representa 10% de aumento do mercado 
de crédito para MPE, que recebeu, em 2018, o 
montante de R$ 208 bilhões em crédito, segundo 
o BACEN. Por fim, por ser um mecanismo de 
financiamento de caráter local/regional, a ESC 
poderá estimular a geração de emprego e 
renda nos municípios brasileiros, promovendo o 
desenvolvimento territorial.

Como será a criação da ESC?
O Sebrae, que contribuiu com a elaboração e 
apoiou a aprovação da Lei Complementar 135 no 
Congresso Nacional, vai utilizar a capilaridade 
de atendimento em todo o país para apoiar a 
constituição e o fortalecimento das ESCs.

● Só 14% das MPE tomaram empréstimo novo em bancos, em 2018

● 62% das MPE têm aversão a empréstimos novos em bancos

● 61% das MPE avaliam o serviço de empréstimos dos bancos como “ruim” ou 
“muito ruim” (foi a pior avaliação nos últimos 6 anos) 

● 38% das MPE nunca tomaram empréstimo bancário em nome da empresa

● 60% dos tomadores de crédito aplicam o dinheiro em “Capital de giro” e
38% utilizam em “reforma/ampliação do negócio”

Pesquisa “O Financiamento das MPE no Brasil”, SEBRAE (2018)

Fontes de financiamento mais utilizadas 
pelas MPE, em 2018:

● 54% - Prazo com fornecedores

● 26% - Cheque pré-datado

● 21% - Cheque especial

● 21% - Cartão de crédito

Principais dificuldades:
● 47% - taxa de juros muito alta

● 19% - falta de avalista

● 17% - falta de garantias

O que poderia ser feito para facilitar 
empréstimo às MPE:

● 51% redução dos juros

● 17% redução da burocracia


