
 

 

CRÉDITO: Quais os pontos avaliados para a concessão de crédito? 

Buscar crédito para manter o capital de giro ou realizar investimentos cruciais ao 
sucesso do negócio é uma alternativa importante para inúmeros empreendedores, 
não apenas em tempos de crise econômica e retração como o atual. Mesmo assim, 
as solicitações feitas por empresários podem ser recusadas por uma série de motivos. 

Confira a seguir um resumo sobre algumas das principais razões que podem levar a 
uma instituição financeira a negar crédito: 

Potencial de pagamento: Dentre as questões analisadas estão os fluxos de caixa e 
projeções para o futuro. É importante que o empreendedor mostre à instituição 
informações detalhadas e não apresente demonstrações incompletas. 

Capital: Também são conferidos os indicadores sobre lucros, liquidez e rentabilidade 
das atividades da empresa, assim como as possibilidades de o negócio ter reservas 
suficientes para arcar com o empréstimo. 

Caráter: A pontualidade do cliente como pagador de dívidas é outro critério 
fundamental, por meio dos históricos do negócio como tomador de empréstimos. 
Consultas são feitas aos dados registrados por órgãos como Serasa, SPS e Cadin, 
por exemplo. 

Garantias: A apresentação de garantias também é importante. E quanto mais 
confiáveis e robustas, melhor. Sem garantias de qualidade, em caso de liberação do 
crédito, aumentam as chances de serem cobrados mais recursos do solicitante. 

Atenção: É muito importante que o empresário interessado em acessar linhas de 
crédito pesquise as opções disponíveis no mercado para a melhor tomada de decisão. 
É preciso ficar atento quando a simulações de acesso ao crédito, pois elas podem 
afetar de forma negativa a disponibilidade de financiamento. Quando maiores forem 
as simulações e consultas em CPFs ou CNPJs, menor ficará o score no SERASA. 
Para saber mais sobre o score, acesse: 
https://empresas.serasaexperian.com.br/serasa-score/ 

Se precisar de mais informações sobre este assunto, não deixe de buscar auxílio no 
Sebrae mais próximo ou entrar em contato com nossa Central de Relacionamento 
pelo 0800 570 0800!  
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