


Especialistas e empresários dão dicas de 
como adquirir o capital de investimento 
para a abertura de um negócio e quais 
as melhores opções do mercado 

ons contatos, ideias criati
vas, experiência, senso de 
empreendedorismo, vonta
de e determinação. A junção 

desses itens parece ideal para quem 
pretende abrir o próprio negócio, não 
fosse por um detalhe importante: a 
falta de dinheiro! Afinal, sem recursos, 
de nada vale o talento como empreen
dedor. E, para quem não teve a opor
tunidade de fazer uma reserva de di
nheiro, a solução é buscar alternativas 
para obter o capital necessário para 
abertura do negócio. 

Segundo pesquisas realizadas pelo 
Sebrae-SP, há um aumento significativo 
de empreendedores que utilizam em
préstimo bancário para montar sua em

presa. Das empresas abertas entre 2003 
e 2007, no Estado de São Paulo, 83% uti
lizaram recursos próprios, enquanto 
12% recorreram a empréstimos bancá
rios. Entre 1997 e 2001, apenas 6% dos 
empreendedores paulistas buscaram 
crédito em bancos para abrir empresas. 
"Entretanto, apesar da evolução favorá
vel, ainda é baixo o número de empre
endedores que utilizam crédito bancário 
no processo de constituição de empre
sas", analisa o consultor do Sebrae-SP, 
Pedro João Gonçalves. 



O primeiro passo é reconhecer quais 
linhas de crédito serão necessárias e 
suas fontes. Depois, o empreendedor 
deve procurar os bancos que traba
lhem com essas linhas. O BNDES, que 
encerrou o ano de 2010 com desem
bolsos de financiamentos em torno de 
R$145 bilhões, tornou-se uma das op
ções mais procuradas pelo empreende
dor, oferece linhas de crédito de longo 
prazo para a indústria, infraestrutura, 
comércio, serviços e exportações. 

Segundo o presidente do BNDES, 
Luciano Coutinho, empresas de todos 
os portes (micro, pequenas, médias e 
grandes) têm acesso às linhas do ban
co. "O cartão BNDES, com crédito ro
tativo, juros fixos, pré-aprovado, de até 
R$1 milhão, para aquisição de produ

tos, insumos e serviços credenciados no 
Portal de Operações do Cartão BNDES, 
é um importante instrumento de apoio 
às micro, pequenas e médias empresas, 
que são contempladas com as melho
res condições de financiamento", ga
rante Coutinho. 

Como não possui agências bancá
rias, o BNDES opera via rede de bancos 
comerciais espalhados pelo País (pra
ticamente todos os bancos comerciais 
são agentes financeiros do BNDES, se
gundo o presidente). Para operações de 
financiamento abaixo de R$10 milhões, 
em que se incluem as MPMEs, são aten
didas pelos agentes financeiros, que as
sumem os riscos da operação. Nesses 
casos, os projetos de investimento, can
didatos a financiamentos, devem ser 



apresentados e analisados pelos agen
tes financeiros. São as denominadas 
"operações indiretas". 

Projetos acima de R$10 milhões po
dem ser financiados diretamente pelo 
BNDES (operações diretas). Nesse ca
so, o projeto é encaminhado para análi
se diretamente à instituição. O primei
ro passo é dar entrada com uma "carta 
consulta" no banco, que verificará se 
o projeto é passível de financiamento 
pelas suas políticas operacionais. Vale 
lembrar que o BNDES não cobre 100% 
do projeto de investimento. Ou seja, o 
empreendedor tem que participar com 
um determinado percentual. 

Para pleitear financiamento com 
recursos do BNDES, o cliente deve 
atender aos seguintes requisitos mí
nimos: estar em dia com obrigações 

fiscais, tributárias e sociais; apresen
tar cadastro satisfatório; ter capacida
de de pagamento; dispor de garantias 
suficientes para cobertura do risco da 
operação; não estar em regime de re
cuperação de crédito; atender à legis
lação relativa à importação, no caso de 
financiamento para a importação de 
máquinas e equipamentos; e cumprir 
a legislação ambiental. 

OUTRAS OPÇÕES NO MERCADO 
Além disso, há as cooperativas de 

crédito, um sistema que surgiu no Brasil 
em 1902 e que, hoje, são constituídas 
pela associação de pessoas unidas em 
um sistema de cooperação mútua com 
objetivos comuns. Com forma e natu
reza jurídica próprias, é uma sociedade 
sem fins lucrativos e não sujeita a falên-







cia. As cooperativas de crédito são inte
grantes do Sistema Financeiro Nacional 
(SFN), o seu funcionamento é regu
lamentado pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e a fiscalização é fei
ta pelo Banco Central do Brasil (BCB). 
Segundo o Portal Emprego & Renda, di
ferente dos bancos convencionais, suas 
taxas de juros são mais acessíveis aos 
pequenos empresários, pois seus custos 
operacionais são menores, há uma facili
dade muito maior para a abertura de con
tas, e o crédito é imediato e adequado às 
condições dos cooperados. 

Em algumas modalidades de emprés
timos, principalmente àquelas que se 
baseiam em capital subsidiado pelo go
verno, as exigências de garantias serão 
menores, assim como as taxas de juros. 
Como exemplo dessa modalidade de em
préstimo temos o Programa de Geração 
de Emprego e Renda (PROGER), ofere
cido pelos bancos estatais. É uma linha 
de crédito instituída pelo Ministério do 
Trabalho voltada ao financiamento de in
vestimento e de capital de giro associado, 
visando a geração e a manutenção de ren
da e emprego, com a utilização de recur

sos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). Em cada um dos bancos federais, 
o PROGER tem características específicas 
que diferenciam o programa nessas insti
tuições. Ele pode financiar empresas nas
centes ou empresas que já atuam no mer
cado há mais tempo. 

Para obter o financiamento, o em
presário deve ser correntista do banco e 
apresentar um Plano de Negócios, uma 
proposta de financiamento ou um roteiro 
do projeto conforme as especificações de 
cada banco e da linha do PROGER que es
tiver interessado (alguns bancos disponi
bilizam, em seus sites, um modelo de pro
posta de financiamento, visando facilitar 
o processo para o interessado). 

A documentação exigida é pratica
mente a mesma em qualquer instituição 
financeira: Contrato Social, CNPJ, com-
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