
Falta de recursos restringe financiamento a pequena empresa 
 
Mais do que a burocracia e o excesso de exigências impostas pelos agentes 
financeiros, o principal entrave para a ampliação de linhas de financiamento às micro e 
pequenas empresas é a falta de crédito em geral disponível no Brasil, defendeu nesta 
quarta-feira Joseph Coury, presidente do Simpi (Sindicato da Micro e Pequena 
Indústria do Estado de São Paulo). “Enquanto não entendermos que esta é a origem 
do problema, ficaremos discutindo sem chegar a nenhuma solução”, afirmou, no 
seminário “O Desafio para o Crédito nas Micro e Pequenas Empresas”, realizado na 
Amcham-SP. 
 
Coury apontou que, enquanto a disponibilidade de crédito no Brasil é da ordem de 
30% do PIB, em países como os EUA esse percentual chega a 160% do PIB. Como 
alternativa de capitalização das micro e pequenas empresas, o executivo defendeu a 
legalização do capital de risco (venture capital) no País, o acesso das pequenas 
empresas à Bolsa de Valores e a extensão do seguro de garantia de operações e 
crédito. “Hoje só temos esse tipo de seguro para a atividade de exportação de grandes 
empresas”, lembrou. 
 
Crédito e exportação 
 
A dificuldade das pequenas empresas na hora de conquistar financiamento, segundo 
Dorothea Werneck, ex-ministra da Indústria e Comércio e ex-gerente especial da Apex 
(Agência de Promoção de Exportações), é um sério fator de risco no momento em que 
elas buscam se consolidar como exportadoras. “A empresa morre na praia”, disse, 
referindo-se à impossibilidade de expandir a produção para a tender a uma maior 
demanda. “Nessa hora, não há como estabilizar-se num patamar de vendas. O 
importador vai buscar outro fornecedor.” 
 
Exigências de garantia acima da capacidade, de reciprocidade e a análise voltada 
apenas para o passado da empresa são os principais entraves, segundo a ex-ministra, 
para o acesso ao crédito. “As empresas sequer conhecem os produtos dos bancos, e 
estes não sabem explicá-los”, apontou. 
 
Para Dorothea, que atualmente coordena um programa de crédito à exportação do 
banco Santander, a instituição que quiser ser bem-sucedida no crédito às pequenas 
empresas exportadoras deve “ter seu gerente na rua”, em constante visita a seus 
clientes. “Sua remuneração deve ser feita pelo resultado em quantidade de crédito, 
não em valores”, disse. 
 
Dorothea destacou ainda que o gerente escalado para esse tipo de atendimento deve 
conhecer profundamente comércio exterior, para saber avaliar a potencialidade do 
cliente, e pesquisar o ciclo de produção em cada caso, para saber os prazos que 
atendam às necessidades de cada exportador. O mesmo cuidado deve existir, segundo 
ela, dentro do comitê de avaliação de risco e aprovação de propostas. “Não se pode 
negar crédito, por exemplo, porque o exportador vai vender para um país que não seja 
comprador tradicional, como os EUA. É preciso lembrar que nos últimos anos as 
exportações cresceram mais em mercados como Oriente Médio, África e Leste 
Europeu”, afirmou. 
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