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Indicador de Propensão a Investir 

 

Intenção de investir do MPE oscila para baixo e marca 38,3 pontos, mas segue acima da 

observada há um ano 

O Indicador de Propensão a Investir dos Micro e Pequenos Empresários de Varejo e Serviços 

mede a disposição desses empreendedores para promover melhorias e investimentos no 

negócio nos três meses seguintes à coleta de dados. Em junho de 2018, o Indicador marcou 38,3 

pontos. O resultado ficou acima do observado no mesmo mês do ano anterior, quando marcou 

26,6 pontos. No entanto, na comparação com maio, quando alcançou o valor máximo (42,0 

pontos), houve um recuo de 3,7 pontos. Mesmo com as incertezas ainda presentes no cenário 

econômico, e com a queda do último mês, é notável a melhora na comparação com o ano 

anterior. Pela metodologia, quanto mais próximo de 100 pontos, maior o apetite do MPE para 

investir nos próximos três meses; quanto mais distante, menor o apetite. 

 

 

 

Em termos percentuais, a maioria ainda rejeita a perspectiva de investir (53,1%), ante 29,0% que 

consideram a possibilidade. Para os que rejeitam investir, o espectro da crise ainda ronda: 38,5% 

temem que o país ainda não tenha se recuperado da recessão. Também há os que não veem 

necessidade (34,5%); e os que investiram recentemente e aguardam retorno (19,4%). A falta de 

recursos próprios ou crédito também pesa, citada por 14,9% desses entrevistados. 

Já entre aqueles que planejam investir nos próximos meses, 59,3% vislumbram o aumento das 

vendas; 24,2% buscam adaptar a empresa a nova tecnologia; 20,3% procuram atender a 

demanda que aumentou; e 11,7% buscam otimizar recursos. Em linha com esses objetivos, os 

investimentos prioritários serão a reforma da empresa (33,8%); o gasto com mídia e propaganda 

(26,4%); a compra de equipamentos e maquinário (26,0%); a ampliação do estoque (19,5%); a 

qualificação da mão-de-obra (9,1%); a ampliação ou abertura de novos negócios (9,1%); e a 

ampliação do portfólio (8,2%). 
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Finalidades do investimento % 

Reforma da empresa 33,8% 

Mídia / Propaganda 26,4% 

Compra de equipamentos, maquinário, computadores, etc 26,0% 

Ampliação do estoque 19,5% 

Ampliação / Abertura de novas unidades da empresa 9,1% 

Qualificação da mão-de-obra 9,1% 

Ampliação do portfólio 8,2% 

Conseguir manter a empresa aberta considerando as dificuldades vividas com a crise econômica 6,9% 

Pesquisa, estudos, inovações tecnológicas 5,6% 

Contratação de novos profissionais 3,5% 

Outros 3,0% 

Prefere não responder 0,4% 

 

Para fazer frente a esses investimentos, os recursos virão principalmente de capital próprio, 

mantido na forma de investimentos (53,5%) ou oriundos da venda de algum bem (7,4%). Além 

desses, 17,0% citam os empréstimos em bancos; o cartão de crédito de pessoa jurídica (6,5%) e 

cartão de pessoa física (3,9%). Entre aqueles que recorrerão ao capital próprio, a principal 

alegação é que os juros estão altos (56,8%). Além desses, 6,5% mencionam o receio de não 

conseguir pagar o crédito tomado. 

A passagem do período mais agudo da crise já encoraja algumas melhorias, razão pela qual se 

observa um resultado maior do indicador, na comparação com o mesmo período do ano 

anterior. No entanto, o avanço vigoroso dos investimentos requer um ambiente estável, que dê 

previsibilidade de vendas aos empresários e minimize o risco de perdas. As projeções para o 

crescimento em 2018 ainda se situam no campo positivo, mas nas últimas semanas foram 

revisadas para baixo, numa mostra de que ainda há muita incerteza no presente cenário. 

 

Indicador de Demanda por Crédito 

 

Apenas 9% dos micro e pequenos empresários pretendem contratar crédito nos próximos 

meses 

O Indicador de Demanda por Crédito dos MPEs de Varejo e Serviços mede a intenção desses 

empresários de buscarem crédito pelos próximos três meses. Em junho de 2018, o Indicador 

registrou 19,4 pontos, com queda de 2,3 pontos em relação a maio. O resultado ficou acima do 

observado em junho de 2017, quando marcou 15,2 pontos. Porém, ficou abaixo do registrado 

no mês anterior (21,7 pontos). Pela metodologia, quanto mais próximo de 100 pontos, maior o 



 

apetite para tomada de crédito nos próximos três meses; quanto mais distante, menor o 

apetite. 

 

 

Em termos percentuais, expressivos 76,8% dos micro e pequenos empresários descartavam a 

possibilidade de contratar crédito pelos próximos três meses. Apenas 9,3% consideraram a 

possibilidade e 13,8% mostravam-se indecisos. Entre os que não irão em busca de crédito, a 

maior parte diz que consegue manter o negócio com recursos próprios (50,9%). Em seguida, 

aparecem os que consideram as taxas de juros muito elevadas (33,6%); os que se dizem 

inseguros com as condições econômicas do país (24,9%); e os que contrataram crédito 

recentemente (6,2%). 

Já entre os empresários que pretendem contratar crédito, as modalidades mais apontadas são 

os microcrédito/empréstimos (32,4%), financiamentos (28,4%), cartão de crédito empresarial 

(14,9%) e o desconto de duplicatas (6,8%). Entretanto, 13,5% ainda não decidiram qual 

modalidade irão contratar. O crédito a ser contratado será utilizado para capital de giro (37,8%), 

compra de equipamentos (28,4%), ampliação do negócio (20,3%), reforma da empresa (16,2%), 

pagamento de dívidas (13,5), entre outros fins. 

 

Modalidades % 

Microcrédito / Empréstimo 32,4% 

Financiamentos 28,4% 

Cartão de crédito empresarial 14,9% 

Ainda não decidi qual farei 13,5% 

Desconto de duplicatas 6,8% 

Cheque empresarial 4,1% 

Conta garantida 2,7% 

Leasing 1,4% 

Outros 4,1% 
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30% consideraram difícil a contratação de crédito 

Questionados sobre o grau de dificuldade para obtenção de crédito, 30,4% consideraram difícil a 

contratação, enquanto 16,9% não consideraram nem fácil nem difícil e 26,9% consideraram 

fácil. Excesso de burocracia (61,3%) e juros altos (49,4%) foram as principais alegações daqueles 

que consideraram difícil. Já o bom relacionamento com o banco (41,9%) e as contas em dia 

(41,4%) foram apontadas como razão para a facilidade contratar crédito. Para os micro e 

pequenos empresários de varejo e serviços, as modalidades citadas como mais difíceis de serem 

contratadas foram o empréstimo em instituições financeiras (30,9%) e os financiamentos 

(21,4%). 

Segundo dados do Banco Central, nos últimos meses, as concessões de crédito voltaram a 

avançar, depois de longo período de recuo, fato reflete-se no crescimento do indicador. É de se 

notar, contudo, que a grande maioria não enxerga no crédito uma possibilidade para seu 

negócio e, quando vêem, são desistimulados pelos altos juros e pela elevada burocracia. Em 

síntese, o quadro aponta para necessidade de aproximar o empreendedor do mercado de 

crédito, através da disseminação de conhecimento sobre a gestão do negócio e de linhas de 

crédito adequadas e acessíveis para o seu negócio. O empresário, por sua vez, deve cuidar para 

não cair no endividamente excessivo, comprometendo o seu desempenho..  

 

Metodologia 

A pesquisa abrange todo o território nacional e considera somente as empresas de micro e 

pequeno porte que atuam no Varejo e no Setor de Serviços. Seguindo o critério do Anuário do 

Trabalho Sebrae/Dieese, são consideradas microempresas aquelas com até 9 funcionários e 

pequenas empresas aquelas com 10 a 49 funcionários. 

A amostra é constituída de 800 empresas e foi desenhada com base no Anuário do Trabalho 

Sebrae/Dieese, da Pesquisa Anual de Comércio e Pesquisa Anual de Serviços, ambas do IBGE. Os 

entrevistados respondem a perguntas sobre os planos de investimento, elaboradas com o 

objetivo de saber se o empresário pretende investir nos próximos 90 dias.  

Para construção do indicador de demanda por crédito, pergunta-se, considerando-se um 

horizonte de até 90 dias, se o empresário pretende contratar algum crédito (empréstimo, 

financiamento ou outro) para sua empresa. Os entrevistados escolhem uma resposta entre seis 

alternativas, cada qual com seu peso: 

 



 

 

O indicador será uma média ponderada da frequência com que cada opção de resposta aparece. 

Para construção do indicador de propensão para investir, aplica-se o mesmo procedimento. 

Também neste caso, o indicador será uma média ponderada da frequência com que cada 

resposta aparece. 

Respostas  Pesos 

Com certeza sim 1,00 

Provavelmente sim 0,75 

Não sabe 0,50 

Provavelmente não 0,25 

Com certeza não 0,00 
 


