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A TOMADA DO CRÉDITO NO VAREJO E NO
SETOR DE SERVIÇOS

Você é um empresário. Identifica uma oportunidade

mercado de crédito. O objetivo é mensurar a presença,

para seu negócio, mas não dispõe de capital. Existe a

a importância e processo de decisão e tomada do

opção de recorrer a um empréstimo ou financiamento:

crédito num setor importante da economia e investigar

nesse caso, você utiliza o capital de terceiros, pagando

o que, na visão dos empresários, barra o seu acesso a

em troca uma taxa de juros. Se a oportunidade de

linhas de empréstimos e financiamentos.

negócio for boa, mesmo com o custo financeiro da
operação, você poderá lucrar.

Entre os principais problemas apontados pela pesquisa,
figuram a questão dos juros e a burocracia. O estudo

O crédito é um meio de a empresa antecipar o

também sugere que, além disso, falta ao empresário

investimento e, em alguns casos, fazer girar o negócio.

uma visão mais ampla sobre o papel que o crédito

Nem todos, porém, enxergam essa possibilidade. E

pode desempenhar sobre seus negócios. Em tempos

também nem sempre ela está disponível a todos. O

de recuo do crédito pelos bancos, como mostram os

estudo “A Presença do Crédito nos Negócios”, elaborado

dados oficiais, a opinião do empresário pode fornecer

pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela

caminhos, tanto para a iniciativa privada, como para

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL),

política pública, que encurtem a distância entre o

trata do acesso das empresas de Varejo e Serviços ao

tomador e o emprestador de recursos.
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MAIS DA METADE DAS EMPRESAS DE VAREJO E
SERVIÇOS NÃO BUSCA E NEM UTILIZA CRÉDITO
Em 2016, o volume de concessões de crédito registrou

fato de conseguirem manter o negócio com recursos

queda real de 13,8% , na comparação com 2015. No

próprios, mencionado por 43,6%. Os juros elevados

caso das concessões para pessoas jurídicas, a queda foi

também apareceram como um motivo importante,

ainda maior, de 20,2%, na mesma base de comparação.

mencionados por 38,2%. A burocracia no processo de

As quedas foram expressivas, mas não contam nada

aprovação de um empréstimo foi citada por 12,5%.
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sobre a realidade daqueles que nem sequer se colocam
a questão de contratar ou não contratar crédito. E
eles são muitos. A pesquisa revela que um grande
contingente dos empresários sondados (58,3%) nunca
utilizou, ou ao menos buscou, crédito na forma de
empréstimos ou financiamentos, ante quase um terço
(33,1%) que admite ter feito.

Considerando os 12 meses anteriores à pesquisa,
apenas 9,5% dos empresários fizeram ao menos um
empréstimo. Outros 5,1% tentaram fazer, mas não
conseguiram – acabaram desistindo (2,7%) ou tiveram
o crédito negado (2,4%). O fato é que grande maioria
(90,5%) não fez empréstimo, independentemente de
ter tentado.

Entre aqueles que não buscaram ou utilizaram
crédito para seu negócio, o principal motivo foi o

EMPRÉSTIMO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

90,5%

Não fizeram
empréstimo
Fizeram
empréstimo

9,5%
1 Número obtido através do volume de concessões de crédito, divulgado pelo Banco Central.
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Entre a minoria que diz ter realizado empréstimo nos
últimos doze meses, a média de contratos foi de 1,4,
sendo que 66,7% desses empresários fizeram apenas
um empréstimo. Aqueles que se lembraram do valor
contratado reportaram, na média, a quantia de R$
35.683, sendo que 26,9% tomaram um valor inferior de
até R$ 20.000. 50,0% não sabem ou não se lembram
do valor tomado. O prazo para o pagamento foi de 22
meses, na média – em 70,5% dos casos, foi de até dois
anos. Lembrar-se do prazo, para esses empresários,
é mais fácil do que se lembrar dos juros: 69,2% dos
que tomaram crédito nos últimos doze meses já não
se lembram da taxa de juros contratada. Entre os que
recordaram, 56,4% consideraram a taxa razoável, 20,5%
boa e 23,1% abusiva. Se não se lembram dos juros, ao
menos dizem que, antes de contratar o empréstimo,
verificaram se conseguiriam arcar com as parcelas, fato

MÉDIA, DO VALOR CONTRATADO

R$ 35.683

PRAZO PARA O PAGAMENTO

22 MESES, NA MÉDIA
92%

VERIFICARAM SE CONSEGUIRIAM
ARCAR COM AS PARCELAS

mencionado por 92,3%.
Já a avaliação do Custo Total do Empréstimo foi
observada por 57,7%. Pouco mais da metade (51,3%)

e apenas 2,6% mencionam empresas de consultoria

também tomaram o cuidado de comparar as taxas de

especializadas. Para 53,8% dos empresários que fizeram

juros de diferentes instituições. Na hora de contratar

empréstimos ou financiamentos nos últimos 12 meses,

crédito, 39,7% dos empresários citam os bancos como

o valor tomado foi totalmente suficiente para cumprir

principais orientadores no processo de tomada de

os objetivos da empresa; para 35,9% foi parcialmente

crédito. 14,1% citam o contador, 11,5% citam a internet

suficiente e para 10,3%, foi insuficiente.

4

De acordo com esses respondentes, os principais

um terço afirma que o que pesou foi a taxa de juros

processos e burocracias enfrentados na hora da

e 11,5% afirmam que foi o prazo para pagamento.

contratação é a situação legal, citada por 43,6%, o

Para a efetivação do empréstimo, 21,8% tiveram de

avalista (23,1%), garantia de bens (20,5%) e elaboração

dar garantias reais (carros, imóveis, etc.), garantias

do plano de negócios (15,4%). E, na hora da contratação,

fidejussória (avalista, fiador, etc.) ou ambas. Há também

o que mais pesou, foi a facilidade de obtenção do

12,8% que mencionam a aquisição de seguro e 11,5%

crédito, mencionada por 38,5%. Esse aspecto preocupa,

que mencionam a aquisição de produtos bancários

pois no afã de tomar recursos, a empresa pode acabar

para conseguir crédito.

contratando sob condições desfavoráveis. No entanto,

PRINCIPAIS PROCESSOS E BUROCRACIAS
ENFRENTADOS NA HORA DA CONTRATAÇÃO

44%

23%

20%

15%

Situação
legal

Avalista

Garantia
de bens

Elaboração do plano
de negócios

O QUE MAIS PESOU NA HORA DA CONTRATAÇÃO

38%

33%

11%

Facilidade de
obtenção do crédito

A taxa
de juros

Prazo para
pagamento

A pesquisa também mostra que um percentual alto

mais impedir o acesso ao crédito. Daí a importância de

(83,3%) dos empresários que tomaram empréstimo

se verificar a viabilidade de tomar uma dívida. Esse é

está conseguindo pagar todas as parcelas em dia. 11,5%

um aspecto para o qual a maior parte dos empresários

admitem que houve alguns atrasos e 5,1% dizem que

diz estar atento, ao dizer que verifica a capacidade de

ainda têm parcelas em atraso. A inadimplência, além

arcar com o valor das parcelas.

de sinalizar algum problema no negócio, pode ainda

5

MAIOR PARTE DAS EMPRESAS SÃO “BANCARIZADAS”
Apesar de o empréstimo não ser de uso comum, a

do BNDES foi mencionado 8,5%. As modalidades pré-

maior parte das empresas está “bancarizada”: 73,8%

aprovadas têm, com efeito, mais penetração do que

dos entrevistados afirmam possuir conta em banco

as demais. No entanto, a facilidade de tomar esses

na pessoa jurídica, e 52,1% têm acesso ao cheque

recursos é diretamente proporcional à taxa de juros

especial, também na pessoa jurídica. Proporção

cobrada nessas operações: quanto mais fácil, mais caro

semelhante tem à disposição cartão de crédito

sai o crédito. Também merece destaque o fato de que

empresarial (49,8%), enquanto 10,2% possuem

um quinto dos entrevistados (20,1%) diz não possuir

empréstimo em uso no momento. O cartão específico

nenhum dos itens acima.

PRODUTOS FINANCEIROS QUE AS
EMPRESAS POSSUEM ATUALMENTE

91%

90%
8%

74%

52%

48%

50% 50%

26%
10%

Conta em Banco
Pessoa Jurídica

Sim

Cheque
Especial

Cartão de crédito
pessoa jurídica

Empréstimos
em uso no momento

Cartão BNDES

Não
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Ainda sobre o tema da “bancarização”, a maior parte
dos empresários sondados (54,9%) diz-se indiferente
entre as instituições privadas e públicas. Há, no entanto,
28,1% que preferem os bancos públicos e 17,0% que
preferem os bancos privados. Entre esses últimos, a

55%

principal razão para não optar pelos bancos públicos é
o bom relacionamento com bancos privados (37,9%) e
processos mais ágeis para a tomada de crédito (19,3%);
já entre os que dizem preferir os bancos públicos, a
principal justificativa está nas taxas de juros (59,3%),

DIZEM-SE INDIFERENTE
ENTRE AS INSTITUIÇÕES
PRIVADAS E PÚBLICAS

seguida da segurança e credibilidade (13,9%).

Os dados da pesquisa revelam que a possibilidade de

quando o poderia servir, também, para promover a

contratar crédito é algo que nem se coloca para parte

ampliação do negócio.

muito expressiva dos entrevistados. Mostra também
que, entre mais da metade desses empresários,
rejeita-se o crédito por motivo inerente à contratação:
ou pela burocracia, ou pelos juros elevados. Com
condições e processos mais favoráveis, essas empresas
poderiam buscar o recurso do crédito para melhorar
seu desempenho. A outra parte, que diz conseguir se
manter com recursos próprios, tende a ver o crédito
como um meio de giro e manutenção do negócio,

Entre os empresários que já recorreram ao crédito,
nota-se que grande parte já não se lembra da taxa
de juros. Esse é um dado fundamental, para o qual o
tomador deve estar sempre atento. Além dos juros,
outro aspecto que merece ser observado é o valor da
parcela dentro das condições possíveis a serem quitadas
a cada mês. Essa, de fato, parece ser a principal baliza
dos tomadores de crédito na hora da decisão.
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57% DOS EMPRESÁRIOS ACREDITAM QUE
UMA EMPRESA O CRÉDITO AUMENTA A
COMPETITIVIDADE DOS NEGÓCIOS
Pouco mais da metade dos empresários sondados

numa nota de um a 10 para o apoio do governo, os

(55,2%) acreditam que, sim, uma empresa se

empresários atribuíram uma nota média de 3,3, sendo

desenvolve por meio de acesso ao crédito. Mas há os

que 81,2% deram nota inferior a 5,0.

que acreditam que não (30,4%) e os que dizem não
saber (14,4%). Mais especificamente, 56,7% acreditam
que linhas de financiamento bancário estimulam
os investimentos, aumentando a produtividade e
competitividade da empresa. Entre os 28,0% dos
empresários que dizem ter enfrentado dificuldades no
negócio devido à falta de crédito, 53,6% dizem não ter
conseguido comprar mercadorias e matérias-primas e
46,4% dizem não ter conseguido organizar o orçamento
da empresa. Para 72%, no entanto, a falta de crédito
não impôs dificuldades.

Entre as medidas que poderiam aproximá-los do
crédito, os empresários destacam a flexibilização da
documentação exigida (48,9%), das garantias (38,2%),
a diminuição de exigência de capital próprio (38,2%)
e das exigências quanto ao plano de negócio (34,8%).
Bem verdade que as instituições financeiras não podem
prescindir de informações do demandante de crédito.
E, de fato, os empresários compreendem que, antes
de buscar crédito, precisam cumprir certos requisitos:
mais de 90,0% acreditam que é preciso preparar a
documentação exigida; pesquisar as linhas disponíveis

Atribuindo uma nota de um a 10 para a importância do

no mercado para comparar as vantagens; analisar a

crédito no crescimento e manutenção do negócio, em

finalidade, momento, valor ideal e linha de crédito mais

que 10 significa máxima importância, os entrevistados

adequada; e elaborar o plano de negócios, entre outras

deram nota média 6,1, sendo que 72,3% deram nota

observações. As reivindicações de melhora convergem,

acima de 5,0. O amparo do governo nas políticas

no entanto, para a questão da burocracia, considerada

de acesso ao crédito deixa, no entanto, a desejar:

excessiva.

MEDIDAS QUE PODERIAM APROXIMAR OS EMPRESÁRIOS DO CRÉDITO

Flexibilização da
documentação exigida

Diminuição de exigência
de capital próprio

49%

38%

38%

Flexibilização
das garantias

35%

Diminuição das
exigências quanto
ao plano de negócio
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ATITUDES
CONSIDERADAS
IMPORTANTES
ANTES DE
BUSCAR CRÉDITO

Preparar a documentação exigida

94%

Pesquisar as linhas disponíveis
no mercado para comparar vantagens

94%

Analisar a finalidade, o momento, o valor
ideal e a linha de crédito mais adequada

94%

Analisar se algo pode ser feito na empresa para conseguir
recursos financeiros antes de busca-los em uma instituição

93%

Analisar se o lucro da empresa é
suficiente para pagar o crédito tomado

92%

Separar o caixa da empresa do caixa pessoal

92%

Observar se existem taxas extras cobradas,
como seguro e tarifas de abertura de crédito

91%

Elaborar Plano de Negócios
demonstrando a viabilidade do projeto

91%

(% RESPOSTAS “CONCORDA”)

Recorrer a crédito pessoal
para investir do negócio

76%

Um dos principais instrumentos de política de crédito,

que a importância do crédito sempre dependerá da

o BNDES atrai pequena parcela dos empresários

atividade e do porte do negócio, mas nem sempre

sondados:

dez

o empresário conhece as modalidades que tem à

entrevistados (88,2%) nem cogita buscar crédito no

sua disposição. E, sem conhece-las, pode perder

banco de fomento. Apenas 11,8% já contrataram, ou

oportunidades de negócios por falta de capital ou

consideraram contratar, crédito via BNDES. A instituição

ignorar as possibilidades que se abrem com o crédito.

oferece linhas de crédito para empresas de diferentes

Essa realidade é ainda mais gritante quando se fala dos

portes, utilizando instituições financeiras credenciadas,

micro e pequenos negócios. Os problemas inerentes

entre as quais estão os principais bancos privados.

à contratação tornam o crédito menos atrativo e

praticamente

nove

em

cada

Em que pese a maioria considerar o crédito importante,
o percentual dos que não o consideram, ou não sabem

afastam os que não têm muito conhecimento dessas
possibilidades.

responder, também merece destaque. É bem verdade
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85% NÃO PRETENDEM CONTRATAR
CRÉDITO NOS PRÓXIMOS 90 DIAS
A maior parte dos empresários (65,7%) não planeja

certamente explica o baixo apetite por crédito, mas

realizar investimentos nos próximos 90 dias. Apenas

convém não ignorar o alheamento dos empresários ao

22,0% manifestam essa intenção, enquanto 12,3%

crédito.

dizem não saber. Mesmo entre a minoria que pretende
investir, o capital próprio oriundo de aplicações
financeiras bancará os investimentos em 60,2% dos
casos. Há ainda 18,2% que mencionam o capital próprio
oriundo da venda de algum bem. O empréstimo em
bancos e financeiras foi citado por 20,4%, enquanto o
empréstimo com amigos e familiares foi mencionado
por 3,9%. Percentual ainda menor cita o cartão de
crédito para pessoa física (3,3%) e o cartão de crédito
para pessoa jurídica (2,2%). Entre os que preferem
investir com recursos próprios, a maior parte (52,2%) faz
essa opção por considerar os juros bancários elevados.
Em seguida, aparece o medo de não conseguir pagar
o crédito tomado (17,9%). A conjuntura econômica

O estudo também avaliou a demanda dos empresários
por crédito nos próximos três meses. Apenas 6,0%
pretendem contratar crédito. 8,9% dizem não saber
ainda e expressivos 85,2% descartam a possibilidade.
Entre as modalidades que esses empresários irão
buscar, destacam-se o microcrédito, citado por 42,9%,
os financiamentos (24,5%) e o cartão de crédito
empresarial (8,2%). Quanto à finalidade do crédito
contratado, 28,6% usará para capital de giro e 26,5%
para a ampliação do negócio. Em seguida, aparecem a
Reforma da empresa (24,5%); a Compra de Estoques
e/ou insumos (22,4%); Compra de equipamentos e
maquinário (20,4%) e o Pagamento de dívidas (20,4%).

MODALIDADES DE CRÉDITO QUE OS EMPRESÁRIOS
IRÃO BUSCAR NOS PRÓXIMOS TRÊS MESES

43%

24%

8%

Microcrédito

Financiamentos

Cartão de crédito
empresarial

10

CONCORRÊNCIA E TRIBUTOS ELEVADOS SÃO OS
MAIORES DESAFIOS PARA EXPANSÃO DAS EMPRESAS
A maior parte dos empresários (77,1%) diz que a

do desempenho da empresa. O empresário que

responsabilidade pela gestão do negócio recai sobre o

pretende buscar crédito deve ter em mente que o

proprietário. Há também 21,4% que dizem que a gestão

banco sempre exigirá requisitos básicos de seu cliente.

fica a cargo de empresa ou profissional contratado. Essa

Assim, quanto mais organizada for a empresa, maiores

gestão é feita, principalmente, por meio de registros

serão as chances de aprovação. A elaboração do Plano

em planilhas, mencionado por 49,5%. Em seguida,

de Negócio exige tempo e trabalho, mas também é

aparecem citados os registros em caderno, a que um

fundamental. Quanto mais sólida a empresa provar-se,

terço diz recorrer (33,3%); os registros em softwares

melhores poderão ser as condições negociadas.

específicos (23,0%) e a contratação de empresa
ou consultor para executar as atividades de gestão
financeira (9,4%). O registro das entradas e saídas é
diário, segundo 58,9% dos entrevistados; semanal,
segundo 16,3%; e mensal, de acordo com 18,8%.
Um dado importante mostra que um quarto (25,6%) dos
empresários sondados não fazem a devida separação
entre as finanças pessoais e as finanças da empresa,
sendo que 16,5% misturam as contas “às vezes” e
9,1%, na maioria das vezes. Em contrapartida, 68,4%
dizem que as contas são rigorosamente separadas.

26%

DOS EMPRESÁRIOS SONDADOS NÃO
FAZEM A DEVIDA SEPARAÇÃO ENTRE
AS FINANÇAS PESSOAIS
E AS FINANÇAS DA EMPRESA

A separação das contas permite melhor visualização

INFORMAR SOBRE AS POSSIBILIDADES DO CRÉDITO
A distribuição de crédito sem critérios é algo temerário

o empresário sobre as modalidades de crédito

não só para o negócio, mas também para economia.

disponíveis, bem como as possibilidades que se abrem

A avaliação deve ser feita por ambas as partes: tanto

com o crédito, podem aumentar o interesse por crédito

pelo emprestador quanto pelo tomador. Se a empresa

e ampliar o horizonte de muitos pequenos negócios.

busca expandir-se, haverá de se perguntar: quais as
chances de a oportunidade de negócio prosperar?
A oportunidade de negócio poderá ser mais rentável
que o custo financeiro do empréstimo? À instituição
financeira, cabe filtrar a demanda por crédito
considerando, sempre, o risco de inadimplência.
Merece atenção, no entanto, a questão dos juros e
da burocracia, apontada por expressivo número dos
empresários que não consideram a possibilidade
de contratar crédito. Para além disso, programas
de instituições públicas e privadas que instruam
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CONCLUSÕES
»» Um grande contingente dos empresários sondados
(58,3%) nunca utilizou, ou ao menos buscou, crédito
na forma de empréstimos ou financiamentos, ante
quase um terço (33,1%) que admite ter feito.
»» Entre aqueles que descartam a busca de crédito, as
principais razões são o fato de conseguirem manter
o negócio com recursos próprios (43,6%); as altas
taxas de juros (38,2%) e a burocracia (12,5%).
»» Considerando os 12 meses anteriores à pesquisa,
apenas 9,5% dos empresários fizeram ao menos
um empréstimo. A grande maioria (90,5%) não fez
empréstimo, independentemente de ter tentado.

»» Entre as medidas que poderiam aproximá-los do
crédito, os empresários destacam a flexibilização
da documentação exigida (48,9%), das garantias
(38,2%), a diminuição de exigência de capital próprio
(38,2%) e das exigências quanto ao plano de negócio
(34,8%).
»» Apenas 6,0% pretendem contratar crédito nos
próximos três meses. 8,9% dizem não saber ainda e
expressivos 85,2% descartam a possibilidade.

»» 73,8% dos entrevistados afirmam possuir conta
em banco na pessoa jurídica, e 52,1% têm acesso
ao cheque especial, também na pessoa jurídica.
Proporção semelhante tem à disposição cartão
de crédito empresarial (49,8%), enquanto 10,2%
possuem empréstimo em uso no momento.
»» Pouco mais da metade dos empresários sondados
(55,2%) acreditam que, sim, uma empresa se
desenvolve por meio de acesso ao crédito. Mas há
os que acreditam que não (30,4%) e os que dize m
não saber (14,4%). Mais especificamente, 56,7%
acreditam que linhas de financiamento bancário
estimulam os investimentos, aumentando a
produtividade e competitividade da empresa.
»» Entre os 28,0% dos empresários que dizem ter
enfrentado dificuldades no negócio devido à falta
de crédito, 53,6% dizem não ter conseguido comprar
mercadorias e matérias e 46,4% dizem não ter
conseguido organizar o orçamento da empresa.
»» Atribuindo uma nota de um a 10 para a importância
do crédito no crescimento e manutenção do
negócio, em que 10 significa máxima importância,
os entrevistados deram nota média 6,1. O amparo
do governo nas políticas de acesso ao crédito deixa,
no entanto, a desejar: numa nota de um a 10 para
o apoio do governo, os empresários atribuíram uma
nota média de 3,3.
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METODOLOGIA
PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

TAMANHO AMOSTRAL
DA PESQUISA

DATA DE COLETA
DOS DADOS

Empresários de Varejo

Pesquisa realizada via

822 casos, gerando

02 a 15 de março

e Serviços em todas as

CATI, por telefone

uma margem de erro

de 2017

regiões brasileiras

de 3,4 p.p. para um
nível de confiança
de 95%
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