
Unibanco se prepara para atender MPEs 
 
O Unibanco decidiu investir no segmento de micro e pequenas empresas que faturam até R$ 5 
milhões por ano. Para os pequenos negócios serão lançados novos produtos e serviços e criado 
um padrão personalizado de atendimento bancário. A meta do Unibanco é ampliar, em quatro 
anos, a sua participação de 10% para 14% nesse mercado, no qual já conta com 400 mil clientes. 
A expansão será sustentada na ampliação dos canais de acesso ao crédito, maior conveniência, 
atendimento diferenciado e oferta de um conjunto de serviços que permitam ao cliente melhorar o 
desempenho de seu negócio.  
 
Segundo Eduardo Castro, diretor de planejamento do Banco de Varejo do Unibanco, a idéia de 
fortalecer o banco junto às pequenas empresas deu-se porque esse público tem grande potencial 
de crescimento e ainda não é devidamente atendido pelas grandes instituições financeiras. Outro 
motivo é que as pequenas empresas formam a mais vasta clientela empresarial do país.  
 
As operações de crédito a micro e pequenas empresas chegarão a R$ 694 milhões até dezembro. 
Para o próximo ano, está precisto crescimento de 30%, quando o montante emprestado chegará a 
R$ 900 milhões. O Unibanco possui R$ 2 bilhões disponíveis para crédito neste segmento.  
 
Um dos produtos mais atrativos é o Finame, destinado à aquisição de máquinas e equipamentos, 
que conta com prazos de até 60 meses e taxas de juros de 15% ao ano. O banco também 
disponibiliza o Cheque do Investidor, um crédito rotativo, correspondente a 90% do valor das 
aplicações do cliente, e que tem uma taxa de 2,3% ao mês. Há ainda o cheque especial, com 
linhas pré-aprovadas e sem necessidade de garantia, a conta garantida com a utilização de 
cheques pré-datados, financiamento de capital de giro em até 10 meses e operações de 
recebíveis, por meio de desconto de duplicatas, notas promissórias e cheques pré-datados. Os 
empréstimos nesse grupo de produtos vão totalizar cerca de R$ 500 milhões até dezembro.  
 
Outro investimento do Unibanco é uma área de atendimento dedicada ao segmento de micro e 
pequenas empresas. Inicialmente, 300 agências em todo o país contarão com esse atendimento 
diferenciado, que oferece um consultor financeiro que também prestará serviços às pessoas físicas 
ligadas às empresas - sócios e funcionários.  
 
O Banco Real, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil também oferecem serviços 
dedicados às pequenas empresas.  
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