
QUER OBTER AS MELHORES

PARA O SEU NEGÓCIO? 
CONFIRA AS DICAS DA SERASA EXPERIAN E DO SEBRAE!

CONDIÇÕES DE CRÉDITO

FINTECHS

Principais critérios adotados por credores na análise de crédito

Com as fintechs a avaliação de 
crédito no mercado financeiro ficou

FINTECH: financial (financeiro) 
+ technology (tecnologia).
São empresas focadas em otimizar 
serviços da área financeira por 
meio da tecnologia, com o 
objetivo de baixar o custo para 
seus consumidores e 
desburocratizar o setor.

Ainda com o auxílio da tecnologia, conheça algumas dicas 
para melhorar as condições de crédito para sua empresa. 

Endividamento Quadro societário Faturamento Restrições

REVOLUÇÃO DAS
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+ EFICIENTE 
+ INOVADORA 
+ TECNOLÓGICA

Finalidade e valor
 Tenha na ponta da língua o motivo 

pelo qual sua empresa precisa de 
crédito e o montante a ser 
contratado; 

 A finalidade permite à empresa 
obter melhores condições, pois 
existem linhas de crédito 
específicas para cada objetivo.

Histórico de adimplência
Mantenha sua reputação de bom 
pagador. Será mais difícil 
encontrar uma instituição que 
empreste dinheiro a empresas 
que têm negativações ou 
dificuldade para quitar seus 
compromissos em dia. Isso 
serve para os sócios também. 

Tenha um plano bem organizado, com valores e previsões para apresentar no momento da negociação.

Seguir esses princípios abrirá as portas para linhas de crédito com menores 
taxas de juros e melhores prazos de carência.

Não tem garantia? O Sebrae possui um fundo para avalizar o empréstimo dos 
pequenos e microempresários.

3 Organização financeira
Uma empresa que sabe o quanto 
vende, quanto recebe, quanto gasta e o 
quanto sobra no final do mês passa 
segurança e permite à instituição 
financeira fazer uma avaliação mais 
precisa de sua capacidade de 
pagamento. Isso resulta em melhores 
condições de crédito.

Consulte sempre o score de crédito 
da sua empresa, é gratuito 

Monitore os documentos da 
empresa e dos sócios

4 Garantia
A grande maioria das 
financiadoras costuma 
pedir algum tipo de 
garantia, para o caso de a 
empresa não conseguir 
honrar o empréstimo. Bens móveis Imóveis Avalista ou fiador

CONHEÇA O FUNDO DE AVAL –  SEBRAE
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https://empresas.serasaexperian.com.br/serasa-score/
https://empresas.serasaexperian.com.br/saude-do-seu-negocio/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/fundo-de-aval-do-sebrae-oferece-garantia-para-os-pequenos-negocios,ac58742e7e294410VgnVCM2000003c74010aRCRD

