Empresa Simples
de Crédito

Uma nova alterna,va de crédito para
os pequenos negócios

Pequenos
negócios no Brasil
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Crédito para os
pequenos negócios
Concentração
bancária
86% dos emprés,mos
estão nas mãos de
6 bancos.

Escassez
de crédito

Elevadas
taxas de juros

! Em 2018, foi concedido
R$ 208 bilhões de
crédito. (BCB).

! 44,8% a.a. é a taxa
média pra,cada para
MPE.

! O que corresponde
a menos de 18% do
total do crédito para
a pessoa jurídica
no Brasil.

! 20,9% a.a. é a média
pra,cada para todo o
conjunto da pessoa
jurídica no país.

Pesquisa Sebrae
O Financiamento das MPE - 2018
! Apenas 23% u,lizavam emprés,mos em
bancos oﬁcial ou privado.

Fontes de ﬁnanciamento mais uPlizadas:

! 54% se ﬁnanciam com fornecedores.

" 26% - Cheque pré-datado

! 16% dos que procuraram crédito ,veram sua
solicitação negada.

" 21% - Cheque especial

! Só 14% tomaram novo emprés,mo em bancos.

Principais diﬁculdades:

! 62% têm aversão a novos emprés,mos em
bancos.

" 47% - taxa de juros muito alta

! 61% avalia o serviço de emprés,mos dos
bancos “ruim” ou “muito ruim”.
! 38% das MPE “nunca tomaram emprés,mo
bancário em nome da empresa”.

" 54% - Negociar prazo com fornecedores

" 21% - Cartão de crédito

" 19% - falta de avalista
" 17% - falta de garan,as

Principais pontos
! Oferecer ﬁnanciamento, emprés,mos e descontos de atulos de crédito
exclusivamente para microempreendedores individuais (MEI), microempresas
e empresas de pequeno porte.
! A ESC não é banco e não poderá u,lizar qualquer nome que faça alusão a
ins,tuições ﬁnanceiras.
! A ESC poderá ter três ,pos de modelo empresarial: empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI), empresário individual ou sociedade limitada.
! O volume de operações da ESC está limitado ao seu capital social, ou seja, ela só
pode emprestar recursos próprios.
! A fonte de receita é, exclusivamente, oriunda dos juros recebidos das
operações realizadas.

Principais pontos
! A ESC não poderá contrair emprés,mos para poder emprestar mais.
! Cada pessoa dsica pode par,cipar de apenas uma ESC e não são
permi,das ﬁliais.
! A receita bruta anual da ESC não pode ser superior a R$ 4,8 milhões,
vedada a cobrança de encargos e tarifas.
! O regime de tributação será pelo Lucro Real ou Presumido, não
podendo, portanto, enquadrar-se no Simples Nacional.
! A atuação da empresa é restrita ao município e a sua vizinhança.

Como funciona
" As partes farão um contrato e
cada uma terá uma cópia.

" A movimentação do dinheiro
deve ser feita apenas por
débito ou crédito em contas de
depósito em nome da ESC e da
pessoa jurídica contratante.

" A ESC poderá usar a alienação
ﬁduciária nas operações.

" As operações precisam ser
informadas a uma en,dade
registradora autorizada pelo
Banco Central ou pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).

Sebrae
! Apoiar a criação e o fortalecimento das ESC.
! Atuar para aumentar a compe,,vidade dos pequenos negócios.
! Estruturar um novo mercado de oferta de crédito aos pequenos
negócios.
! Promover o desenvolvimento local por meio da circulação dos
recursos.

Resultados
esperados
! Injetar R$ 20 bilhões de crédito às MPE, considerando o surgimento
de 1 mil ESC.
! Ofertar crédito mais barato.
! Reduzir a taxa de juros para os pequenos negócios.
! Aumentar em 10% o volume de crédito para os pequenos negócios.
! Gerar emprego e renda na região de atuação da ESC, promovendo o
desenvolvimento territorial e a distribuição de renda local.

Obrigado!

