
Crédito sem gestão empresarial pode quebrar pequena empresa 

Para especialista do Sebrae e instituições financeiras, a falta de crédito não é o único problema 
enfrentado pelo pequeno empresário, mas parte do problema. 

Empréstimo nem sempre representa solução para os problemas do empreendedor. Em muitos 
casos, o gargalo está em como o empresário conduz, no dia-a-dia, o seu empreendimento, ou 
seja, na gestão empresarial. Uma má administração pode representar equívocos nas decisões 
empresariais de investimento, descontrole financeiro, falhas no gerenciamento do fluxo de 
caixa, entre outros. Esses fatores acabam impactando no uso indevido do capital de giro do 
negócio, podendo levar a empresa à falência. 

As informações citadas acima podem ser constatadas na pesquisa ‘Taxa de Sobrevivência e 
Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas 2007’, feita pelo Sebrae. O estudo mostra, que as 
principais causas que levaram 22% dos empresários entevistados a fechar suas portas com 
menos de dois anos de funcionamento concentram-se em falhas gerenciais, destacando-se: 
falta de conhecimento gerencial e desconhecimento do mercado, seguida de Causas 
Econômicas Conjunturais (68%). 

Para o técnico na área de Acesso a Serviços Financeiros do Sebrae João Silvério, a falta de 
crédito não é de fato o único problema enfrentado pelo pequeno empresário e, sim, parte do 
problema. “Se as finanças da empresa estão em dia, o crédito virá como solução. Mas caso as 
contas da empresa estejam atrasadas, o crédito pode representar a gota d’água para quebrar 
a empresa”, alerta. Ainda segundo ele, uma boa gestão empresarial torna desnecessário o 
acesso a recursos de terceiros, a não ser que o empresário esteja com as contas em dia e 
queira expandir seu empreendimento. 

O gerente-executivo do Banco do Nordeste, Kenedy Montenegro, explica que em alguns casos 
é notório o despreparo e a crença, por parte do empresário, que o financiamento que está 
pleiteando é a solução de todos os seus problemas. “O que o empresário não percebe é que a 
solução está na forma como ele administra sua empresa”, disse. Atento a esse 
comportamento, o banco buscou apoio no Sebrae/CE para que fosse criado um curso 
específico de orientação ao acesso ao crédito. “A idéia foi aliar capacitação e crédito”, explica o 
gerente. 

A parceria das duas instituições resultou na criação do Programa 'Meta', metodologia de 
consultoria gerencial e acompanhamento pós-crédito para micro e pequena empresa. A 
capacitação envolve conteúdos teóricos e práticos repassados gradualmente, além de apoio 
creditício, tanto para as ações de consultoria quanto para as ações relacionadas com as 
atividades produtivas do empreendimento. “Trabalhamos para incentivar o empresário a 
buscar orientação e conhecimento. Nosso objetivo é minimizar os riscos para o banco e elevar 
a possibilidade de êxito das empresas”, afirma Kenedy. 

Para o superintendente nacional de Micro e Pequena Empresa da Caixa, Zaqueu Soares 
Ribeiro, o plano de negócios disponibilizado pela Caixa para as micro e pequenas empresas, 
que deve ser apresentado no caso de operações de investimento, é um dos mais simplificados 
do mercado. “Um dos problemas observados em relação a esse segmento de empresa é 
apresentação de documentos necessários, assimetria de informações”, afirma. 

A restrição cadastral ainda é o principal motivo de recusa de crédito pela Caixa Econômica. 
“Um dos principais objetivos do Convênio de Cooperação Técnica assinado entre Sebrae e 
Caixa é justamente apoiar os empresários de micro e pequenas empresas, com oferta de 
crédito e capacitação.  



As superintendências regionais da Caixa e as unidades estaduais do Sebrae já vem 
desenvolvendo ações de forma a atender as necessidades dessas empresas”, disse Zaqueu 
Soares. Em 2008, 57% do crédito concedido pela Caixa para pessoa jurídica foi para micro e 
pequena empresa. 

Ao perceber que o empresário está desinformado, as agências do Banco do Brasil tem também 
como orientação estratégica encaminhá-lo aos balcões de negócios do Sistema Sebrae. “Nosso 
objetivo é buscar esclarecer o empresário quanto às suas principais dúvidas referentes ao 
crédito bancário, oportunidades de mercado, garantias, capacitação, associativismo”, afirma o 
gerente-executivo da diretoria de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, Kedson 
Macedo. 

De acordo com o gerente, estando em dia com a documentação da empresa, o empreendedor 
consegue solicitar crédito em até 48 horas pelo site do Banco do Brasil. A documentação 
mínima exigida é o CNPJ, contrato social e balanço recente. Os principais motivos de recusa do 
Banco do Brasil aos pedidos de crédito é a inscrição do empresário no Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e Cadastro de Emitentes de Cheques 
sem Fundos do Banco Central do Brasil (CCF). Em dezembro de 2008, o saldo total de 
operações do banco com o segmento de micro e pequena empresa atingiu R$ 34,9 bilhões, 
sendo R$ 25,5 bilhões em capital de giro. 
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