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Mais um banco está apostando nas pequenas empresas: depois do Real ABN Amro , Bradesco , 
BankBoston e Banco do Brasil (ver texto abaixo nesta página), o HSBC acaba de iniciar expressiva 
redução nas taxas de juros praticadas nas operações de crédito para esse segmento.  
 
As reduções são para operações com capital de giro, desconto de duplicatas, descontos de 
cheques, cartões de crédito e de outros recebíveis e também da conta garantida, o cheque 
especial das empresas.  
 
As taxas do cheque especial para as empresas vão cair em até 35%. Hoje, essas taxas variam 
entre 4,1% a 8,8%. Os juros com operações de capital de giro cairão em até 20%, dos atuais 
níveis médios praticados entre 4,3% e 5,3%, o que significa que podem chegar a 3,44%.  
 
As operações com recebíveis (desconto de cheques, duplicatas e faturas de cartões) vão cair de 
3,40% a 3,50% em média para 2,90%, na média, podendo chegar a 2,50%, com quedas, 
portanto, de até 30%.  
 
Além da queda das taxas, o HSBC haverá desconto de 38% na tarifa de cobrança das operações 
realizadas.  
 
Antecipando o juro básico  
 
"É uma dupla redução, de taxas e tarifas. Estamos antecipando a expectativa de redução da taxa 
do juro básico da economia e contribuindo para a queda dos níveis de spread", afirmou o diretor 
de pequenos negócios do HSBC, Odair Dutra.  
 
Inicialmente, 30 mil pequenas empresas que concentram seus negócios no HSBC já começaram a 
ser beneficiadas com a queda das taxas e das tarifas, mas a idéia é ampliar a operação para toda 
a base de clientes, que totaliza 230 mil pequenas, que representam 92% do total das contas 
empresariais do banco.  
 
Isenção por 90 dias  
 
A pequena empresa que abrir conta no período da promoção, que ainda não tem data para 
terminar, terá isenção total da tarifa por 90 dias. O HSBC também vai disponibilizar uma linha de 
limites pré-aprovados para financiamento de veículos por leasing, que pretende atingir 50 mil 
pequenas empresas.  
 
A idéia é que cada cliente seja contatado com um leque de produtos apropriado para o seu perfil.  
 
Assim, uma pequena agência de turismo, por exemplo, que utiliza o cheque especial empresarial, 
mas opera com recebíveis como cheques pré-datados ou faturas de cartões de crédito, pode 
utilizar linhas com operações de recebíveis.  
 
O objetivo é que nos próximos dois meses é crescer entre 20% e 30% nas operações com 
recebíveis.  
 
O diretor do HSBC afirmou que as reduções fazem parte de um processo, iniciado em novembro 
do ano passado, quando 21 mil pequenas empresas foram beneficiadas com corte nas taxas; em 
janeiro foram mais 15 mil empresas e agora, em junho, deverão ser beneficiadas inicialmente 30 
mil pequenas empresas.  
 
Quantas usam as linhas  



 
Do total de 230 mil pequenas empresas com contas no banco, 160 mil utilizam a conta 
empresarial; 100 mil, usam as linhas de capital de giro, com prazo de até nove meses; e 70 mil 
realizam operação com recebíveis.  
 
Entre as empresas clientes do HSBC estão pequenos lojistas, restaurantes, bares e lanchonetes, 
papelarias, bancas de jornal, agências de turismo, pequenos hotéis, postos de gasolina, 
administradoras de condomínios, escolas, clubes.  
 
No setor da indústria estão o setor calçadista e de confecções e diversos outros segmentos, como 
empresas agropecuárias.  
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