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Introdução
A demanda das empresas pela aquisição de crédito é
uma constante. Dados da Serasa Experian mostram
que esse indicador cresceu 12,6% em julho de 2019,
quando comparado ao mesmo mês do ano anterior.
Ao mesmo tempo, os pedidos de recuperação
judicial de pequenas empresas tiveram alta de
131% no mesmo período. A análise desses dados
permite perceber que o empréstimo é necessário
para o bom funcionamento dos negócios.
Neste material, você conhecerá o significado dos principais termos, o que avaliar antes de
O problema é que nem todo empresário entende

buscar crédito, quais são as opções disponíveis e mais. A partir desse conhecimento, você terá

o que deve fazer para firmar uma boa negociação.

um panorama da obtenção de crédito no País. Assim, será capaz de tomar melhores decisões

É por isso que criamos este e-book.

e definir o caminho mais adequado a seguir. Então, que tal começar a leitura? Aproveite!
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Crédito: quais são os termos mais comuns?

CRÉDITO: QUAIS SÃO OS TERMOS MAIS COMUNS?

Precisa de um empréstimo para
financiar suas atividades? Antes
de fazer a solicitação, é necessário
entender os termos mais comuns. Com
essas informações, você entenderá
melhor as exigências, as opções mais
adequadas para o seu propósito e em
qual contexto sua empresa está inserida.
Então, que tal conhecer os principais
termos com os quais você vai se deparar?
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CRÉDITO: QUAIS SÃO OS TERMOS MAIS COMUNS?

SCORE DE CRÉDITO

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

ANÁLISE DE CRÉDITO

É uma pontuação que indica se o

É o método utilizado para determinar

Consiste no procedimento de avaliação do perfil do

consumidor é bom ou mau pagador.

a capacidade de pagamento de

consumidor, a fim de saber se atende às exigências do

O score é disponibilizado por

uma empresa ou pessoa física.

emprestador. O cliente pode ser pessoa física ou jurídica.

entidades de proteção ao crédito,

Quando se refere às companhias,

Por sua vez, quem oferece o crédito é uma instituição

a fim de auxiliar os empresários

mensura o valor do crédito de

financeira ou empresa, por exemplo, de varejo, quando

a tomarem decisões corretas

emissões da dívida. É determinado

concede uma venda a prazo. Serve para determinar a quantia

antes de fechar um negócio.

por empresas especializadas.

máxima a ser disponibilizada na operação de crédito.

A classificação vai de 0 a 1.000.

No que se refere às pessoas
físicas, é a classificação feita
por empresas, de acordo
com sua política de crédito.

CAPITAL SOCIAL

Quanto mais perto do último número,
maior é a chance do cliente honrar
seus compromissos no prazo

Abrange o valor investido inicialmente pelos sócios ou
acionistas em uma empresa. O dinheiro serve para começar
as atividades. Por isso, está descrito no contrato social —

de 12 meses. O score é definido
a partir de várias informações

Nesse caso, as categorias vão de

documento que determina as regras e as condições da empresa,

relevantes, como as cadastrais,

A a C, sendo o primeiro referente à

bem como direitos e deveres de sócios e acionistas. O montante

negativas e positivas registradas nos

maior capacidade de pagamento e o

aplicado pode consistir em bens ou dinheiro. Em termos

bancos de dados das empresas.

último ao perfil mais problemático.

técnicos, representa o patrimônio líquido inicial da organização.
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CRÉDITO: QUAIS SÃO OS TERMOS MAIS COMUNS?

CAPITAL DE GIRO
Refere-se aos valores utilizados
para manter o funcionamento
da empresa. O recurso
financia diferentes atividades,
como compra de insumos e
matérias-primas, reposição
do estoque, pagamento de
despesas administrativas,
cobertura de financiamento
a clientes e mais. Em outras
palavras, é uma parte do capital
direcionada à manutenção
dos ativos circulantes.
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CRÉDITO: QUAIS SÃO OS TERMOS MAIS COMUNS?

CAPITAL DE RISCO
É um investimento que permite adquirir

DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS DO EXERCÍCIO
(DRE)

participação acionária em empresas de

COBERTURA DE DÍVIDAS
Consiste em um indicador financeiro que
mensura a capacidade da empresa de

crescimento acelerado e mais risco. Por

É um documento contábil que apresenta

pagar as contas em aberto em determinado

suas características, oferece maior potencial

receitas e despesas geradas pelas

período. Sua fórmula é a divisão do

de remuneração, seja pela distribuição de

operações empresariais durante um

fluxo de caixa pelo passivo total.

dividendos, seja pela valorização dos ativos.

período. Os dados são evidenciados de

COMPLIANCE

forma resumida, mas há confronto de

AVAL

ganhos, custos, investimentos e provisões.
Representa uma das exigências dos

Representa a garantia de conformidade
a normas, diretrizes, regulamentações
e políticas. É aplicável a qualquer
empresa e setor, por exemplo, TI,

O objetivo é apresentar o
resultado líquido do intervalo
analisado. Tem finalidade
legal, com realização anual.

credores para oferecerem o empréstimo
a uma pessoa física ou jurídica.
O aval costuma ser uma terceira
pessoa, que garante o pagamento do

contabilidade, financeiro etc. Em cada
caso, as regras a serem seguidas tendem

O empresário pode elaborar a

título na data de vencimento. Assim,

a ser diferentes. Por isso, é necessário

DRE todos os meses para ter

quem empresta o dinheiro tem uma

contar com auxílio profissional.

um diagnóstico do negócio.

garantia maior de recebimento.
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CRÉDITO: QUAIS SÃO OS TERMOS MAIS COMUNS?

AMORTIZAÇÃO
Consiste no abatimento gradual da dívida, de acordo com os pagamentos periódicos realizados.
Vale a pena destacar que os débitos são compostos por juros e principal. A amortização se
refere ao pagamento da segunda parte, que faz a quantia devida efetivamente ser reduzida.

HOT MONEY
Corresponde a um recurso financeiro de curtíssimo prazo — entre 1 e 29 dias. Consiste em
uma linha de crédito específica ao atendimento de eventualidades. Tem juros elevados e

GARANTIA
Consiste na proteção do credor contra a possibilidade de

maiores que outras modalidades. Deve ser evitado, mas serve para cobrir despesas urgentes
sem burocracia.

PRINCIPAL

não pagamento da dívida. Nesse caso, é oferecido um bem,
um ativo, um título de crédito, um contrato, uma fiança ou um

É o valor recebido ao adquirir o crédito. Consiste no montante contratado, sem considerar

aval, que servirá para a quitação, em caso de inadimplência.

os juros acrescidos. Agora que você conheceu os principais termos e está preparado para

Por exemplo, para adquirir um crédito, o empresário deixa o

solicitar um empréstimo, chegou o momento de saber o que deve ser analisado nesse

carro do negócio como garantia.

processo. É o que vamos abordar em seguida. Confira!
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O que avaliar antes de buscar crédito para sua PME?

O QUE AVALIAR ANTES DE BUSCAR
CRÉDITO PARA SUA PME?

Os termos apresentados no tópico anterior mostram o

Para ter certeza disso, o melhor é elaborar um bom

que você deve fazer para adquirir crédito no mercado. No

planejamento financeiro. Nele, você deve especificar o cenário

entanto, existem outros fatores a analisar. Lembre-se de

em que a empresa está inserida. Faça um diagnóstico e liste:

que a solicitação de empréstimo requer uma boa reflexão.
• tempo de mercado;

A decisão consciente é o primeiro
passo para evitar imprevistos durante
o pagamento das parcelas.

• pontos positivos e de melhoria;
• produtos e serviços oferecidos;
• público-alvo;
• impacto da macroeconomia na empresa.

Em seguida, é preciso fazer um planejamento adequado.
Essas duas variáveis exigem saber alguns aspectos.

Peça a seu contador o balanço patrimonial, uma demonstração

Entre os principais estão os que citamos a seguir.

contábil que apresenta ativos e passivos. Em seguida, planeje

VEJA O CENÁRIO FINANCEIRO ATUAL

os gastos durante um período e trace possíveis cenários.
A partir disso, defina objetivos e metas, determine as

A situação financeira sinaliza a estabilidade do

responsabilidades, mensure resultados e documente

negócio. A ideia é verificar se ela está em um patamar

as ações futuras. Dessa forma, todos sabem o que

de equilíbrio para garantir um ciclo operacional

devem perseguir e de que maneira seu trabalho

lucrativo, ainda em períodos de oscilação.

contribui para o alcance dos propósitos de negócio.
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O QUE AVALIAR ANTES DE BUSCAR
CRÉDITO PARA SUA PME?

AVALIE SEU SCORE DE CRÉDITO
A pontuação da sua empresa em relação ao histórico
de crédito é um dos fatores mais avaliados na hora de
solicitar um empréstimo. O score vai de 0 a 1.000 e quanto
mais próximo estiver do limite máximo, melhor é.
Confira o resultado da sua empresa fazendo uma consulta
gratuita. Veja em qual patamar está e, se precisar fazer
algum ajuste, comece com o pagamento das contas
em dia. Trabalhe ainda a negativação, ou seja, evite ficar
com o nome da empresa na lista de inadimplentes.
Para ter uma ideia, a inadimplência das PMEs teve alta
de 6,1% em maio de 2019. O resultado foi de 5,434
milhões de negócios nessa situação. Todos eles
terão dificuldade para obter crédito. Por fim, cuide do
relacionamento comercial com os credores. Com todos
esses fatores positivos, seu score será mais alto.
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O QUE AVALIAR ANTES DE BUSCAR
CRÉDITO PARA SUA PME?

PENSE SOBRE OS OBJETIVOS DA
CONCESSÃO

CONFIRA AS OPÇÕES DE PAGAMENTO
DISPONÍVEIS

O ideal é ter certeza da necessidade de

Sua empresa está preparada para arcar com os custos

crédito. Você deseja expandir? Aumentar o

elevados de um empréstimo? Considere essa resposta antes

mix de produtos? Abrir outra unidade? Fazer

de fechar uma negociação. Afinal, as taxas são variáveis e

uma reforma no estabelecimento atual?

é preciso pesquisar para concretizar uma parceria válida.

Comprar estoque? Pagar fornecedores?
Avalie as diferentes opções e condições de pagamento.
Perceba que existem várias opções.

Faça uma análise de custo-benefício e veja se as

O importante é ter claro quanto você

prestações cabem no seu orçamento. Isso evita

vai precisar e a finalidade de uso.

atrasos no pagamento e uma consequente restrição

Somente dessa forma é possível resolver

do crédito. Veja ainda se há desconto no pagamento

o problema atual. Caso contrário,

antecipado. Com essas dicas, você pode começar

repense para evitar o endividamento

a procurar as possíveis linhas de crédito. Existem

e garantir que o negócio tenha uma

aquelas específicas para pequenas e médias empresas.

recuperação sustentável e rápida.

Vamos apresentar as principais no próximo tópico.
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Quais são as linhas de crédito para PMEs?

QUAIS SÃO AS LINHAS DE CRÉDITO PARA PMES?

facilitadas. Quer saber quais são elas? Confira a seguir.

Vale a pena reforçar que essa operação
também é conhecida por outros nomes.
É a mesma coisa que factoring, fomento
mercantil e desconto de duplicatas.

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

CRÉDITO CONSIGNADO

É uma modalidade em que você vende contas a receber —

É uma linha específica para pessoas físicas, mas

duplicatas, títulos a vencer, cheques etc. — para conquistar

que não exige comprovação de uso do dinheiro. Com

o dinheiro à vista, com o desconto de algumas taxas.

isso, o empresário que é aposentado ou pensionista

A vantagem é não ter uma dívida de longo prazo.

do INSS pode escolher essa alternativa.

Além disso, a operação passa a ser de responsabilidade do

A vantagem são os juros baixos, por volta de 2% ao

credor e é encerrada assim que o recebível é quitado. Apesar

mês. O motivo é o desconto das parcelas direto da

disso, existem algumas pequenas diferenças a depender

folha de pagamento. O prazo de pagamento depende

do credor. Alguns, por exemplo, repassam a dívida de volta

da instituição financeira. O único cuidado necessário é

para sua empresa em caso de inadimplência do cliente.

com a mistura das contas pessoais e corporativas.

Escolher o empréstimo mais adequado para sua empresa depende
de conhecer as opções existentes. Existem linhas específicas
para esses negócios, com taxas de juros menores e condições
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QUAIS SÃO AS LINHAS DE CRÉDITO PARA PMES?

BNDES

CHEQUE ESPECIAL

É disponibilizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento

Consiste em um dinheiro rápido e disponibilizado na conta-

Econômico e Social. Serve para financiar a compra

corrente da empresa. Permite gastar além do capital

de bens, especialmente máquinas e equipamentos.

disponível, de acordo com as necessidades do empresário.

Para PMEs, há condições e taxas especiais.

No entanto, os custos são elevados. A taxa de juros média
do cheque especial é de 322,2% ao ano, sendo uma das mais

A solicitação é feita direto em uma instituição financeira

altas dentre as modalidades. Além disso, há bancos que

cadastrada. O valor máximo permitido é de R$20

oferecem alguns dias gratuitos. Vale ressaltar que, nesse caso,

milhões. Ainda existe o cartão BNDES, com limite de

o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ainda incide.

R$1 milhão. Ele já tem crédito rotativo e pré-aprovado.
No entanto, serve para a compra de produtos específicos

Em qualquer uma dessas opções, é preciso elaborar

que estão listados no portal de operações.

um bom planejamento financeiro para evitar o
endividamento excessivo. Ao adotar essa prática, você

As taxas são determinadas todos os meses e os

obtém o crédito necessário sem preocupação. Você

prazos de pagamento são variáveis. A análise da

ainda pode complementar essas medidas com outras

transação é feita pela instituição financeira parceira.

boas ações. Continue lendo para ver quais são elas!
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Como garantir a concessão de crédito?

COMO GARANTIR A CONCESSÃO DE CRÉDITO?

Acredite ou não, a aquisição de
crédito é um dos fatores que

MANTENHA UM SCORE DE
CRÉDITO POSITIVO

ajuda as pequenas empresas a

Veja ainda quais são as taxas, os
custos, os limites e os prazos. Aqui,
cabe uma dica: pesquise por linhas de

crescerem. Por meio dele, é possível

Ter um score positivo é um dos fatores que mais

crédito específicas para a finalidade

fortalecer o capital de giro, alcançar

interferem na hora de conseguir o crédito. Como

desejada. Por exemplo: capital de giro.

a estabilidade econômica e ter

informamos, é preciso pagar as contas em dia, manter

sucesso nas decisões tomadas.

uma boa relação comercial e evitar a negativação.

TENHA BOAS RELAÇÕES

Na hora de procurar um parceiro

GARANTA UM CADASTRO
SEM RESTRIÇÕES

Mantenha um bom histórico de

para solicitar crédito, é fundamental

relacionamento com as instituições
financeiras. Esse é outro fator que

tomar alguns cuidados. A ideia é
aplicar boas práticas para garantir

Converse com a instituição financeira e

a concessão de maneira rápida

verifique quais são as exigências para firmar

e com menos burocracia.

uma parceria. Veja quais são os fatores de

Por isso, vale a pena conversar com o

restrição, a fim de identificar se sua empresa

banco em que sua empresa já tem conta.

O que fazer? Separamos algumas

está enquadrada em um deles. Entre eles estão

De toda forma, lembre-se de avaliar outras

sugestões. Veja as ideias!

a situação legal, capital próprio e garantias.

opções para garantir um bom negócio.

interfere de maneira positiva.
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COMO GARANTIR A CONCESSÃO DE CRÉDITO?

ELABORE UM PLANO DE NEGÓCIOS
Serve para garantir a viabilidade do crédito e mostrar que sua empresa é capaz
de pagar as parcelas. Para ser eficiente, o plano de negócios deve conter:
• análise de mercado;
• missão e visão da empresa;
• análise estratégica, elaborada pela matriz SWOT;
• plano de marketing e vendas, para indicar os meios de divulgação;
• plano financeiro, com o objetivo de destacar os dados relativos a esse setor;
• ramo de atividade;
• mercado consumidor;
• mercado fornecedor;
• concorrência;

O plano de negócios é, geralmente, solicitado pelos bancos para conceder o

• produtos e serviços ofertados;

empréstimo. Por isso, elaborá-lo é fundamental para direcionar seu negócio

• localização;

e garantir a aquisição do crédito. Mais que aplicar essas práticas, é preciso

• processo operacional, isso é, a descrição do que
deve ser feito para finalizar uma tarefa.

contar com uma ajuda especializada. É aí que a Serasa Experian entra. Veja
como ela pode ajudar sua PME!
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Como a Serasa Experian pode ajudar sua PME?

• consulta ao CPF e CNPJ: verifica possíveis pendências e ajuda a evitar calotes para você manter
os pagamentos em dia;
• monitoramento da saúde financeira: indica as dívidas e negativações do CNPJ e traz orientação
para melhorar o score e aumentar as chances de obter crédito;
• acesso a crédito: permite simular o valor necessário e apresenta as melhores ofertas para sua
empresa para você fechar a parceria;
• score de pessoa jurídica: sinaliza como o mercado avalia sua companhia e oferece recomendações
Por ser especialista em proteção ao crédito,

para fazer negociações com menos riscos;

a Serasa Experian tem como foco auxiliar
as empresas, especialmente as pequenas e
médias, a conseguirem o valor necessário

• recuperação rápida de dívidas: facilita a inclusão na base de dados de débitos vencidos e não
pagos. Assim, os clientes inadimplentes recebem o aviso.

para expandirem suas atuações. Para
alcançar esse propósito, várias ferramentas

Todas essas ferramentas são exclusivas para pessoas jurídicas e ajudam a colocar em prática todas as

são oferecidas. As principais são:

dicas repassadas neste e-book. Então, que tal aproveitar as sugestões e adquirir crédito com facilidade?
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Conclusão
Adquirir crédito para sua empresa pode ser uma tarefa
mais difícil do que parece. Este e-book buscou desvendar
as etapas que ajudam a alcançar esse objetivo.
Com o capital obtido, você pode expandir seu
negócio, apostar no aumento do mix de produtos
e em campanhas para atrair mais clientes.
Seguindo as etapas apresentadas aqui, você será
capaz de tomar decisões certas, embasadas
em planejamento financeiro. O resultado será
uma empresa financeiramente sustentável e
que conquistará vantagem competitiva.
Então, o que acha de colocar as ideias em prática?
Aproveite as sugestões e veja os resultados aparecerem!
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sobre a mongeral aegon

Presente há 50 anos no mercado nacional, a Serasa Experian é responsável pelo gerenciamento
da maior base de dados da América Latina. Por meio dessa base, oferece os relatórios mais
precisos e eficazes do mercado, atendendo com precisão e confiabilidade as demandas de
empresas, empreendedores e consumidores, reforçando suas decisões de crédito.
Além disso, a Serasa Experian oferece um portfólio estratégico de ferramentas e soluções
inovadoras para gestão de riscos, marketing e certificação digital. Desde 2007 integra o grupo
Experian, a maior referência mundial em serviços de informação.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA

