CRÉDITO PARA MPEs: Perguntas e respostas sobre a atuação do Sebrae na
concessão de crédito aos pequenos negócios
Diante dos diversos anúncios de linhas de crédito voltadas aos pequenos negócios,
muitos empresários têm procurado nossas unidades com dúvidas sobre o papel do
Sebrae na concessão destes auxílios. Abaixo conheça as principais perguntas
respondidas pelo nosso atendimento sobre o tema crédito:

O Sebrae vai criar alguma linha de crédito específica para apoio aos pequenos
negócios nesse momento de crise?
A atuação do Sebrae não permite a realização de empréstimos pois apenas instituições
financeiras são autorizadas pelo Banco Central a atuar desta forma. Nesta perspectiva,
atendendo à nossa missão de promover a competitividade e o desenvolvimento
sustentável dos pequenos negócios, mantemos parcerias com diversos bancos públicos
e privados, buscando condições e serviços financeiros adequados à realidade das MPEs.

Como o Sebrae pode me ajudar com crédito?
O Sebrae atua na articulação junto às instituições financeiras com o objetivo de facilitar o
acesso dos pequenos negócios às linhas de crédito disponibilizadas pelos bancos.
Através do FAMPE (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), o Sebrae contribui
para diminuir as dificuldades que os pequenos negócios enfrentam para atender aos prérequisitos adotados por instituições financeiras no momento da solicitação de um
financiamento.
Saiba mais sobre FAMPE:

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/creditoassistido
Preciso de fiador/garantidor para obter um empréstimo ou financiamento. O
Sebrae pode me ajudar?
O Sebrae atua como avalista para MEI, microempresas e empresas de pequeno porte
por meio do Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) através de
bancos conveniados. Estas instituições conveniadas realizam todos os trâmites de
concessão de crédito.
O FAMPE é um seguro de crédito?

Não, o FAMPE é um fundo de aval, ou seja, é um mecanismo utilizado para concessão
de garantias complementares à contratação de operações de crédito para
financiamento de investimentos pelas empresas junto às instituições financeiras.
Qual a melhor taxa de juros de uma linha de crédito?
As taxas de juros dependem de cada linha de crédito e variam muito de uma
instituição para outra. Entre em contato com seu banco ou instituição financeira pelos
seus sites ou canais de atendimento on-line para obter mais informações sobre as
condições das linhas de crédito, bem como sobre taxa de juros.
Pesquise e compare o CET (Custo Efetivo Total) entre diferentes linhas de crédito de
diferentes instituições financeiras para identificar a que possui menor custo e entrega
melhores vantagens ao seu negócio.
Quais informações precisarei apresentar para realizar a solicitação de crédito?
Em regra, as instituições financeira solicitam a apresentação de movimentação
financeira da empresa, garantias de crédito (avalista, aval dos sócios, entre outros),
cadastro positivo de crédito como pessoa física e jurídica e certidões negativas de
débitos municipais, estaduais e federais. Outros documentos poderão ser solicitados
de acordo com a política de atendimento de cada instituição financeira.
Existe a necessidade de realizar a abertura de conta no banco em que estou
solicitando o crédito?
Geralmente a liberação está atrelada a abertura de conta com a instituição onde a
linha de crédito foi solicitada. A abertura de conta, costuma acontecer posteriormente
a provação do crédito. Importante lembrar que a disponibilização do crédito, é uma
prestação de serviço e por isso existe a necessidade do vínculo da empresa como
cliente do banco contatado para liberação do recurso.
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