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COMO
CONSEGUIR 
CRÉDITO 
PARA O SEU
NEGÓCIO

OLÁ EMPREENDEDOR!
Você está precisando de dinheiro 
para o seu negócio? Confira aqui 

os passos para analisar a 
necessidade de buscar crédito 

e quais as principais fontes 
de crédito que você 

pode acessar!
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Será que você realmente precisa de um empréstimo?
Faça a você mesmo as seguintes perguntas:

a) Para pagar dívidas do negócio 
(trocando um juro mais alto por um mais barato)
b) Para ter capital de giro na empresa 
(recursos para poder investir nas despesas do dia a dia da empresa)
c) Para criar um novo negócio
d) Para investir em uma nova oportunidade ou um novo 
produto dentro do negócio
e) Para investir no crescimento da empresa
 (um novo equipamento, uma reforma, divulgação do negócio, etc)

Passo 1:
Analisar a real necessidade de um empréstimo

Passo 2:
Analisar se você precisa de empréstimo ou
se há outras formas de conseguir o dinheiro

SERÁ QUE VOCÊ NÃO PODE RESOLVER
DE OUTRA FORMA?

• Usar um estoque que está parado há algum tempo e fazer 
uma promoção

• Fazer uma campanha de marketing/vendas na comunidade

Além disso, faça uma análise mais profunda:

Será que não é uma falha na gestão financeira?
Será que as suas despesas não estão muito altas?
Será que seu preço está correto?
Será que suas vendas não estão dando conta de pagar seus custos fixos?
Se for um problema de gestão, precificação ou vendas, primeiro solucione esse 
problema, para depois verificar se ainda há a necessidade de um empréstimo.

Os empréstimos, independente do tipo, custam dinheiro ao seu negócio. Será que você 
consegue o dinheiro que precisa de outra forma? Ou será que você consegue os bens/produtos 
que precisa sem a necessidade de pedir dinheiro emprestado?

CONFIRA ALGUMAS OPÇÕES:

Prazo de pagamento com os fornecedores – você pode pedir um prazo ao seu fornecedor, para 
aumentar a sua capacidade de capital de giro
Trocas – você pode trocar seus serviços por bens que você precisa
Conseguir uma doação – você pode buscar doações dos produtos ou equipamentos que precisa para 
o seu negócio ou até mesmo mobilizar voluntários para ajudá-lo, por exemplo, em uma reforma.

Se respondeu c, d ou e, legal! 
Você tem objetivos claros e está querendo investir em algo produtivo, ou seja, que traz 
retorno financeiro ao seu negócio. É importante que o crédito seja sempre utilizado 
para atividades produtivas, pois isso fará com que você possa pagar sua dívida!

Se respondeu a ou b, sinal amarelo: 
tome cuidado! É preciso fazer uma análise mais profunda. Se você está com dívidas é 
sinal de que ou as vendas ou a gestão não estão indo bem e só injetar recursos não vai 
resolver o problema.

• Eu preciso mesmo de dinheiro?
• Para que eu preciso de empréstimo??

02 03



Passo 3:
Planejar seu empréstimo

COMO VOCÊ PODE SE PLANEJAR PARA PEGAR UM EMPRÉSTIMO?

1. Uso do recurso
a. Você sabe exatamente em que você vai gastar e como esse gasto vai te trazer retorno financeiro?

2. Valor necessário
a. Você sabe quanto vai custar o investimento que você quer fazer? 

b. Você fez pesquisa com fornecedores, pesquisou se tem lugares para comprar mais barato, 
se é possível comprar usado?

3. Retorno
a. Você sabe qual será o retorno desse investimento? 

b. E sabe quanto tempo vai demorar pra retornar pra você? 
(todo investimento precisa gerar retorno)

4. Parcelas
a. Qual o valor de parcela você consegue pagar mensalmente e por quanto tempo?

5. Possibilidade de pagamento
a. Você já tem o valor disponível para pagar as parcela ou você depende de alguma demanda,
pedido, aumento de vendas?

6. Documentação

a. A sua documentação está toda certinha? 

b. Separe seu RG, CPF e comprovante de residência

c. Seu nome está limpo? Muitos bancos e organizações que oferecem crédito pedem o nome 
limpo. Você pode procurar o SERASA ou a associação comercial da sua cidade e ver qual a 
situação do seu nome. Caso esteja sujo, pode negociar a dívida. Às vezes pensamos que ela 
está muito grande e não está. E às vezes é possível negociar e pagar em parcelas. Vale a pena 
ter o nome limpo para conseguir um empréstimo mais barato!

Decidiu que precisa mesmo de empréstimo? 
Então preste atenção em alguns pontos:

• PEÇA UMA QUANTIA JUSTA E REALISTA E QUE CAIBA NO SEU BOLSO

• VOCÊ PRECISA INVESTIR EM COISAS PRODUTIVAS, QUE VÃO GERAR RECEITA 
PARA QUE VOCÊ POSSA PAGAR O EMPRÉSTIMO

Com isso planejado, contrate o empréstimo com um valor, 
prazo e taxas de juros que você consegue se comprometer a pagar!

Além disso, planeje suas finanças!

É importante fazer o planejamento financeiro para conseguir pagar 
o empréstimo. Faça uma projeção de fluxo de caixa, com as receitas 

e despesas do período que você pretende pagar o financiamento.

E lembre-se: contrate empréstimos para investir no negócio
e não para liquidar dívidas.

A única situação que se recomenda pegar um empréstimo para 
pagar uma dívida é quando os juros do empréstimo são 

menores do que os juros da dívida.
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Passo 4:
Pesquisar as opções de crédito disponíveis

Agora que você já sabe exatamente quanto necessita e já se planejou para pagar
o empréstimo, é hora de pesquisar as fontes de crédito disponíveis para você.

Alguns pontos importantes para você pesquisar:

Pesquise taxas de juros e condições oferecidas em diferentes instituições
financeiras, elas podem variar bastante!

Pesquise prazos e carências.

Certifique-se de que a instituição que você está contratando é confiável. 

Procure saber se a instituição está autorizada a funcionar pelo Banco Central.

No caso de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, 
confira se a instituição está conveniada com o INSS. E lembre-se que o 
empréstimo consignado é uma dívida que pode afetar a administração da renda 
pessoal e familiar, pois compromete boa parte dos rendimentos mensais.

FONTES DE CRÉDITO DISPONÍVEIS

A) Um parente – alguém da familia que possa emprestar o dinheiro
Ponto positivo: é uma fonte mais flexível e negociável
Ponto negativo: é preciso ter cuidado porque envolve uma relação de familia e amizade

B) Programa CRESCER – é um programa nacional operado por bancos
públicos que oferece até  R$ 15.000 em crédito para empreendedores informais 
ou formais com faturamento de até 120 mil. 
Os bancos parceiros são: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do 
Nordeste.

Ponto positivo: é um dos créditos mais baratos que existem
Ponto negativo: a orientação e o apoio ao empreendedor oferecidos por eles não é muito boa
Saiba mais sobre o programa:
Programa Crescer - http://bit.ly/programa-crescer 
Banco do Brasil - http://bit.ly/crescer-bb  
Caixa Econômica Federal – http://bit.ly/crescer-caixa 
Banco do Nordeste (Crediamigo) - http://www.banconordeste.gov.br/crediamigo/

C) Programa Microcrédito Empreendedor BNDES – o BNDES
oferece empréstimo de até R$ 20.000 para empreendedores com receita de 
até R$ 360 mil ao ano.
Ponto Positivo: atende empreendedores com receita anual maior do que o 
Programa Crescer
Ponto Negativo: a taxa de juros é mais alta do que no Programa Crescer

Informações sobre o programa: 
• O programa BNDES Microcrédito Empreendedor: http://bit.ly/bndes-microcredito
• Agentes de crédito BNDES: http://bit.ly/bndes-agentes 
• Outras instituições autorizadas pelo BNDES: http://bit.ly/bndes-repassadores 

Nunca faça empréstimos 

com agiotas ou com 

intermediários.

Nunca forneça o cartão 

magnético ou a senha do 

banco a terceiros.

Verifique se a instituição que você vai contratar oferece algum tipo de orientação 
ao crédito – em alguns casos essa orientação é de grande ajuda ao empreendedor.

Verifique se você se encaixa em alguma linha de crédito especial. Por exemplo, para compra 
de maquinários e equipamentos algumas instituições tem linhas de crédito específicas para 
esse fim, com taxas de juros mais acessíveis. Da mesma forma, há instituições que privilegiam 
empreendedores de agronegócios ou jovens empreendedores. Procure instituições que 
atendam o seu perfil!
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D) ONGs de microcrédito – são organizações que oferecem não só crédito mas também 
orientação: acompanham e auxiliam o empreendedor durante todo o processo do crédito 
Ponto positivo: essas organizações possuem agentes de crédito que vão até você 
e fazem um acompanhamento mais próximo 
Ponto negativo: o juro é mais caro

Onde encontrar essas organizações? 
• Você pode acessar a lista de instituições habilitadas pelo Ministério do Trabalho aqui: 
http://bit.ly/ONGs-microcredito
• E pode encontrar a lista de instituições associadas à Associação Brasileira de crédito aqui: 
http://bit.ly/ONGs-microcredito2 

O Banco da Família é uma organização sem fins lucrativos que atende 80
municípios dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 
De que forma te apoiará financeiramente? Oferecendo créditos para capital de
giro, fixo e misto.

Giro: é parte do investimento que compõe uma reserva de recursos que serão utilizados para 
suprir as necessidades financeiras do negócio ao longo do tempo, como estoque, por exemplo.
Fixo: serve para a aquisição de máquinas, móveis, imóveis, veículos, isto é, investe em bens que 
devem ser adquiridos para que o negócio possa funcionar.

• O Banco da Família disponibiliza para você um mínimo de crédito de R$ 500,00 e máximo de 
R$ 25.000,00;
• Você pode contar com um mínimo de 1 (uma) parcela e o máximo de 48 (quarenta e oito) 
parcelas para pagamento do crédito solicitado.

O que você precisa fazer para solicitar o crédito? Você precisa levar seus documentos pessoais, 
documentos da atividade como controles manuais, planilhas, comprovantes de renda (se houver) 
entre outros.
Como você recebe o crédito? Assim que a parceria for fechada, você receberá o crédito por meio 
de depósito em sua conta bancária.
Como o Banco da Família faz a análise da solicitação do crédito e a escolha de qual empreende-
dor apoiar? Isso acontece por meio da avaliação do agente de crédito. É realizado um levantamen-
to socioeconômico e familiar, a capacidade de pagamento para não endividar o empreendedor 
além de sua capacidade e, por último, o impacto que o crédito trará ao negócio.

Ponto Positivo: o Banco atende empreendedores não formalizados a partir de uma relação 
de confiança, com metodologia específica em inclusão financeira

Como você pode entrar em contato com o Banco da Família?
Pessoalmente, por meio da agência e de visitas ou, se preferir, ligue para 0800 648 4444 
ou mande um e-mail para contato@bancodafamilia.org.br. 

Contato via WhatsApp:
Lages e Região: (49) 9.9104-1583
Videira e Região: (49) 9.8819-9895
Curitibanos e Região: (49) 9.8818-1796
Caxias do Sul e Região: (54) 9.8124-0334
Vacaria e Região: (54) 9.8401-2083

Acesse www.bancodafamilia.org.br e saiba mais!

A Acreditar Microcrédito e outra organização sem fins lucrativos que você 
pode buscar apoio. A ONG tem por finalidade promover o desenvolvimento local, 
através do Microcrédito Produtivo Orientado, empreendedorismo e educação 
financeira. Eles atendem 6 cidades do estado de Pernambuco (Glória do Goitá, 
Pombos, Gravatá, Chã de Alegria, Feira Nova e Lagoa de Itaenga). Seu objetivo é chegar 
com o microcrédito onde os bancos não chegam para financiar os empreendimentos de 
mulheres, jovens e agricultores.

Quem a Acreditar Microcrédito ajuda? A ONG tem como público-alvo individual com 
avalista, dupla solidária, e grupo de até 5 pessoas, e conta com um mínimo e máximo de 
crédito de R$ 300,00 e R$ 10.000,00, respectivamente. Já suas parcelas de pagamento 
vão de 4 (quatro) a 10 (dez) vezes.

O que você precisa fazer para solicitar o crédito? Você deve passar pelo atendimento in loco 
(no próprio local) com o agente de desenvolvimento do empreendedorismo, com o 
preenchimento de ficha cadastral ou ficha de dupla solidária, além do levantamento 
socioeconômico.

Como você receberá o crédito? Por meio de cheque.
Como a Acreditar faz a análise da solicitação do crédito e a escolha de qual empreendedor 
apoiar? Eles têm um comitê de crédito onde avaliam o seu levantamento socioeconômico, a 
sua capacidade de pagamento do negócio e o impacto gerado na vida do empreendedor(a).

Meios de contato:

Acesse o site www.acreditar.org.br    ou ligue para (81) 3658-1749! Se preferir, entre em  
contato pela página do Facebook da Acreditar Microcrédito - @Acreditar.microcredito.08 09



O CEAP Feira de Santana é uma organização não governamental que apoia 
o microempreendedor, oferecendo microcrédito para compra de mercadorias 
ou matérias-primas. Auxilia no investimento em reforma ou compra de máquinas 
e equipamentos e ainda oferece cursos, palestras e orientação técnica para seus 
clientes como forma de desenvolver os empreendimentos. 

Como eles te apoiam financeiramente? Você será apoiado(a) por meio do
Microcrédito Produtivo Orientado, tanto para capital de giro como para investimento fixo. 

• O mínimo de crédito que você pode solicitar é R$ 500,00 e o máximo é R$ 20,000,00.
• E como retorno, você pode dividir suas parcelas de 1 (uma) a 12 (doze) vezes.

O que você precisa fazer para solicitar o crédito? É necessário que você já tenha um empreen-
dimento que esteja funcionando há seis meses, sendo que este não poda ter restrição cadastral. 
Existem duas modalidades de crédito são elas: Grupo Solidário e Crédito individual com 
avalista. Você deve então solicitar a visita de um agente de crédito que fará uma pequena 
entrevista para a coleta de informações necessárias à análise do crédito, disponibilizando nesse 
momento fotocópias do RG, CPF e comprovante de residência.

Como você receberá o crédito? Via transferência bancária.

Como a CEAP a análise da solicitação do crédito e a escolha de qual empreendedor apoiar? 
São coletados dados sobre você e o seu empreendimento e, em seguida, é realizada uma 
análise para verificar qual a necessidade de crédito a ser tomado.

Ponto Positivo: Quando você acessa o crédito, você pode participar de cursos, oficinas e 
palestras e caso seja solicitado, você também pode ter orientação técnica gerencial. Além 
disso, existe menor burocracia para acesso ao crédito, possibilitando um melhor acesso e 
atendimento entre você e a organização. O crédito é compatível com a sua necessidade, e é 
liberado com maior rapidez, porque conta com uma equipe capacitada e com suporte técnico 
para os empreendimentos.

Você pode entrar em contato com a CEAP Feira de Santana por meio do telefone 
(75) 3223-2694 (Matriz) ou pelas redes sociais: Facebook - www.facebook.com/ceapebahia 
Instagram: @ceapba. 
Acesse o site www.ceapeba.org.br para mais informações!
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R$R$

E) Privado – Um exemplo de organização privada que oferece microcrédito 
é a Movera, que está presente em 14 estados e 478 municípios das regiões 
Norte e Nordeste.

Como a Movera te apoiará? A organização utiliza o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) 
do Banco do Brasil, oferecendo duas modalidades de crédito:

_Modalidade individual: Crédito voltado para pessoa física ou jurídica nas modalidades de 
Investimento ou Capital de Giro.
_Modalidade Grupo Solidário: Formação de um grupo entre 3 e 7 empreendedores, unidos 
pelo propósito empreendedor, com laços de amizade e confiança.

• O Movera disponibiliza pra você um mínimo de crédito de R$ 1.000,00 para a modalidade 
individual e de R$ 600,00 para a modalidade grupo solidário; já o máximo de crédito é de R$ 
5.000,00 para as duas modalidades. 

• Você pode contar com um mínimo de 4 (quatro) parcelas e o máximo de 9 (nove) parcelas 
para pagamento do crédito solicitado na modalidade grupo solidário. Já para a modalidade 
individual, o mínimo também é de 4 (quatro) parcelas e o máximo pode chegar a 12 (doze) 
parcelas.

O que você precisa fazer para solicitar o crédito? Você pode conhecer a metodologia da 
Movera e o processo de avaliação e concessão de credito acessando www.movera.com.br/co-
mo-funciona.html.

Como você recebe o crédito? Você pode receber o crédito via boleto bancário, que é entregue 
pelo agente de microcrédito, ou então pela Conta Pagamento do Banco do Brasil.

Pontos Positivos: maior proximidade com o empreendedor; possibilidade de um atendimento 
personalizado (onde o cliente está); transmitindo segurança e mostrando que o pequeno 
empreendedor tem, sim, direito a crédito; linha de crédito do Banco do Brasil, uma instituição 
sólida e confiável.

Ponto Negativo: ainda não está presente em todo o território nacional.

Como você pode entrar em contato com a Movera? 
Você só pode entrar em contato com a organização pessoalmente. Para localizar uma loja 
próxima a você, basta entrar no site movera.com.br/localizador-de-lojas.html. 

E para agendar sua visita, acesse movera.com.br/agende-sua-visita.html.
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Já ouviu falar no NeuroBanco? Ele é um banco comunitário
orientado para investimento de impacto em 3 eixos: economia solidária,
finanças sociais e economia criativa. 

Como você pode receber apoio do NeuroBanco? Por meio do microcrédito
direto, preferencialmente para mulheres e jovens (de até 30 anos) e projetos (parcerias). 

• O NeuroBanco disponibiliza para você um mínimo de crédito de R$ 300,00 e máximo de 
R$ 3.000,00;

• Você pode contar com um mínimo de 1 (uma) parcela e o máximo de 6 (seis) parcelas para 
pagamento do crédito solicitado.

O que você precisa fazer para solicitar o crédito? Você precisa apresentar um plano de negócios 
básico, ter concluído o curso de Educação Financeira e ser aprovado tanto pelo Comitê do 
Microcrédito do NanoBanco, agência local do NeuroBanco, localizada no bairro Boqueirão, 
de Curitiba-PR. 

Caso você seja aprovado, você receberá o apoio em forma de moeda corrente ou em Neuro 
(moeda própria do NeuroBanco) para utilizar em estabelecimentos conveniados que aceitam a 
moeda na comercialização de utensílios, máquinas e insumos necessários que possam ser 
adquiridos localmente.

Como o banco faz a análise da solicitação do crédito e a escolha de qual empreendedor apoiar? 
Por meio do Comitê Comunitário de Microcrédito e com a participação ativa da equipe do 
NanoBanco local (Agente de Inclusão Financeira e Agentes de Microcrédito).

Ponto Positivo: O banco tem experiências em microfinanças; amplo conhecimento sobre a 
realidade do empreendedor e a comunidade em que está envolvido; sabem que o público-alvo 
do Microcrédito são os desbancarizados da base da pirâmide. 

Ponto Negativo: Ainda não conseguiram atender à toda a demanda devido aos poucos recursos 
em seu fundo; e atendem a uma região pequena do Paraná.

Quais são os canais para atendimento do empreendedor? 
Você pode entrar em contato com o banco pessoal e localmente na própria comunidade com o 
uso de instalações de Associações de Moradores; rede de parceiros; e, futuramente, por meio 
de agências móveis com tecnologia embarcada, denominadas NeuroMobil.

Acesse www.neurobanco.com.br e www.facebook.com/neurobanco para saber mais. 

Ou, se preferir, ligue para (41) 3013-1513!

Na categoria Privado, você pode recorrer à Rede Firgun. Eles têm
por missão amenizar a desigualdade social brasileira, facilitando acesso a 
microcrédito justo para empreendedores de baixa renda. Fazem isso através 
de plataforma de empréstimos coletivos, atuam em nível nacional, mas 
atualmente estão em São Paulo e Minas Gerais.

Como eles poderão te apoiar? Por meio de empréstimo coletivo. Assim, você conta com um 
mínimo de crédito de R$ 500,00 e máximo de crédito de R$ 16.600,00. Já suas parcelas de 
pagamento vão de 2 (duas) a 24 (vinte e quatro) vezes.

O que você precisa fazer para solicitar o crédito da Firgun? Você dever responder ao 
questionário da Firgun de perfil financeiro (score), enviar documentos (RG, CNH ou 
equivalente), apresentar fluxo de caixa (extratos bancários ou de maquininha, fotos do caderno, 
planilha etc). 

Caso você seja aprovado, o valor solicitado será depositado em sua conta (pessoa física). 

Como a Firgun faz a análise da solicitação do crédito e a escolha de qual empreendedor 
apoiar?
O empréstimo deve ter cunho necessariamente produtivo, deve ter pontuação mínima em seu 
score e as parcelas do empréstimo não poderão ultrapassar 15% de sua renda líquida. Quanto 
mais evidente o impacto social gerado, mais rápida será a captação na Rede.

Ponto Positivo: Você usufrui de taxas baixas, burocracia simplificada, atendimento humanizado 
e acesso à rede de fomento ao microempreendedorismo. 

Ponto Negativo: Possuem um pequeno fundo de apoio.

Para entrar em contato com a Firgun, acesse  www.firgun.com.br,   

mande um e-mail para contato@firgun.com.br ou ligue para 11 96077-0941. Se preferir, você 
pode entrar em contato pelo Facebook da organização: www.facebook.com/firgunbrasil.
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Uma outra opção pra você é a empresa Prospera Santander Microfinanças,
onde o microcrédito é a porta de entrada para que os empreendedores formais
ou informais tenham acesso a uma oferta de valor que permite que desen-
volvam suas atividades, se bancarizem e prosperarem.

Eles apoiam o crescimento de pequenos empreendedores e suas comunidades. Os clientes são, 
em sua maioria, costureiras, salões de beleza, bares, revendedoras de cosméticos, entre outros.

Como o Prospera te apoiará? Eles tem uma oferta de valor diferenciada para o empreendedor, 
ele poderá ter além do crédito, conta corrente, maquininha, entre outros produtos que 
apoiaram no desenvolvimento do seu negócio e com o atendimento pessoal do Agente 
Prospera, possibilitará que o empreendedor tenha orientação na gestão de negócios e identifi-
cação de oportunidades (orientação financeira).

Pontos Positivos: Com o Prospera você tem muito mais do que o crédito, você tem uma oferta 
de valor diferenciada.

Como você pode entrar em contato com o Prospera?

Acessando www.santander.com.br/campanhas/microcredito

Ou ligando para 3553-4080 (São Paulo e Grande São Paulo) e 0800 723 4499 
(demais localidades).

F) Crowdfunding 

Um exemplo de crowdfunding pra você é a Sis Gama. Eles são um projeto de 
apoio a empreendedores de startups por meio de financiamento coletivo. 
Na plataforma, você pode se conectar com mentores, investidores e corporações 
empresariais com real vontade de te ajudar!

Como a Sis Gama pode te ajudar? Por meio de um modelo de equity crowdfunding, que é 
basicamente fazer a ponte entre empreendedores e startups com possíveis investidores 
(pessoas físicas) ou (pessoas jurídicas) interessados em construir uma carteira segura e 
rentável ao seu lado!

• Para que você possa criar um crowdfunding, a Sis Gama diz que se deve ter um mínimo de 
crédito de R$ 70.000,00 e máximo de crédito de R$ 1.000.000,00.

• E sobre o mínimo e máximo de parcelas, você pode parcelar entre 1 (uma) vez e 60 
(sessenta) vezes.

O que você precisa fazer para solicitar o crédito? Você deve apresentar alguns documentos 
para a validação, são eles: o contrato social ou carta MEI; comprovantes de identidade de toda 
a equipe; plano de negócio, financeiro e certificados.

Se aprovado, como você receberá o crédito arrecadado? O crédito arrecadado fica em uma 
caderneta de seguro para baixo risco e é liberado para você conforme a especificação do seu 
planejamento.

Como a Sis Gama faz a análise da solicitação do crédito e a escolha de qual empreendedor 
apoiar? A sua startup deverá ter um planejamento de investimento pré-avaliado por institu-
ições parceiras. Além disso, eles buscam por empresas inovadoras que proporcionem no 
mínimo até 30% ao ano de lucro líquido para o investidor. 

Ponto positivo: Existem poucas opções no mercado que ofereça serviço similar pra você, 
criando a ponte entre empreendimentos inovadores e investidores de alto risco.

Ponto negativo: Foco somente em startups.

Como você pode entrar em contato com eles? 
Eles oferecem atendimento personalizado por meio de consultores. 

Para acessar ao site oficial da Sis Gama, acesse www.sisgama.com    ou, se preferir, 
entre em contato via redes sociais: Facebook e Instagram - @sisgamabr.
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Atendimento sendo expandido para todo o território nacional. 
Caso não encontre um agente Prospera em sua cidade, vá até uma agencia Santander.



F) Crowdfunding – é conhecido como o “financiamento da multidão” (crowd = multidão / 
funding = financiamento) ou “financiamento colaborativo”. Nessa opção, você apresenta seu 
projeto/sua ideia em um site e pede às pessoas que doem o dinheiro para você investir em seu 
negócio – e como o dinheiro vem como doação, você não precisará devolvê-lo. Para conseguir o 
dinheiro através de crowdfunding você precisa de 3 coisas:
• Uma ideia inovadora: normalmente as pessoas apoiam campanhas de crowdfunding que 
tenham alguma inovação em seu produto/serviço ou alguma causa social com a qual elas se 
identifiquem
• Recompensas criativas: você não vai devolver o dinheiro para as pessoas, mas elas esperam que 
você ofereça recompensas de acordo com o valor da doação
• Uma boa rede de contatos: as campanhas de crowdfunding só costumam ter sucesso quando 
o empreendedor mobiliza todos os seus amigos e contatos para fazer as doações e divulgar a 
ideia para conseguir mais doadores. É preciso um grande esforço pessoal do empreendedor para 
pedir doações pessoalmente (ou virtualmente) a cada possível doador.

Alguns sites onde você pode criar campanhas de crowdfunding 
(e conhecer campanhas de sucesso):
Começaki - http://comecaki.com.br/ 
Catarse - https://www.catarse.me/ 
Benfeitoria - https://benfeitoria.com/
Vakinha - https://www.vakinha.com.br/
Juntos - http://www.juntos.com.vc/pt

G) Cheque Especial – é um serviço oferecido pelos bancos onde você tem sua conta corrente, 
onde o banco disponibiliza uma determinada quantia em dinheiro em sua conta corrente para 
que seja utilizada e devolvida com acréscimos e outros encargos financeiros. Quando você tem 
direito ao cheque especial, na sua conta corrente aparecerá como saldo total o saldo que você 
realmente tem em conta mais o valor disponível no cheque especial. 

Ponto Positivo: muitas pessoas utilizam o cheque especial devido a sua facilidade de acesso 
(o dinheiro já está na sua conta, é só utilizá-lo).

Ponto Negativo: caso você utilize o cheque especial, precisará devolver esse valor ao banco 
pagando taxas de juros altíssimas. As taxas do cheque especial são as mais altas do mercado, 
chegando a ser consideradas abusivas!

Especialistas sugerem que essa opção seja utilizada somente em casos de 
extrema necessidade. Caso você realmente precise utilizá-lo, verifique as taxas 

de juros e todos os outros encargos que incidirão sobre esse dinheiro.

seu saldo: 
R$ 2.000,00

limite do 
cheque especial:
 1.300,00

saldo total:
3.300,00

R$

R$

R$

R$

R$
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Passo 5:
Acessar o crédito, investir o recurso e fazer 
o pagamento das parcelas em dia

Uma vez que você tenha escolhido a melhor opção para o seu empréstimo,
não esqueça de avaliar:

1. Carência – é suficiente para ter o retorno que você planeja?

2. Prazo – é suficiente para cumprir seus objetivos com o crédito? Lembre-se que prazo muito 
longo não é necessariamente melhor, pois quanto mais tempo, mais juros. O prazo deve ser 
suficiente para investir, ter retorno e pagar, não mais do que isso

3. Taxa de juros – verifique a taxa (quanto menor, melhor). Veja se a taxa está valendo a pena, 
se os serviços prestados pela instituição estão valendo a pena. Compare com outras taxas 
de outras instituições. 

4. Outras taxas - pergunte sobre todas as taxas (não só os juros). Às vezes a instituição cobra 
outras taxas, como taxa de abertura de crédito, IOF, etc.

5. Garantias – verifique que tipo de garantias são solicitadas e se você pode oferecer essas 
garantias. Tome cuidado pois algumas garantias podem ser abusivas! Veja se as garantias valem 
a pena para você.

6. Atendimento – veja se a instituição oferece algum tipo de atendimento e acompanhamento 
e coloque isso na balança. Às vezes vale a pena pagar uma taxa um pouquinho maior e ter um 
atendimento e acompanhamento melhor.

7. Pontos positivos e negativos – coloque na balança os pontos positivos e negativos de cada 
opção encontrada e escolha aquela que mais se adapta a você.

Agora que você já escolheu a melhor opção para o seu negócio, acesse o crédito, invista o dinheiro 
em algo produtivo, acompanhe o retorno que você está recebendo devido ao investimento feito e 
pague as parcelas em dia! Não deixe passar o prazo de pagamento ou acumular parcelas, pois isso 
aumentará os juros e tornará seu empréstimo mais caro!

E por último, se você seguiu todos os passos até aqui, 
esperamos que você possa comemorar o crescimento de seu negócio!

fluxograma de crédito

Passo 1: Analisar a 
real necessidade de

um empréstimo

Passo 2: Analisar se
há outras formas de
conseguir o dinheiro

Passo 3: Planejar
seu empréstimo

Passo 4: Pesquisar
as opções de crédito

disponíveis

Passo 5:
Acesse o crédito,
invista o recurso, 

obtenha retorno e 
faça o pagamento

das parcelas 
em dia

Você consegue
o que precisa

através de:

• Falhas na gestão
• Despesas muito altas
• Seu preço está correto?
• Suas vendas não estão
dando conta de pagar 
seus custos fixos?

• Uso do recurso
• Valor necessário
• Retorno
• Parcelas
• Possibilidade de
pagamento
• Documentação

• Carência
• Prazo
• Taxas de juros
• Outras taxas
• Garantias
• Atendimento
• Pontos Positivos
e Negativos

A) Um parente
B) Programa Crescer
C) Microcrédito
Empreendedor BNDES
D) ONGs de Microcrédito
E) Crowdfunding
F) Cheque Especial

• Trocas
• Prazo de pagamento
com o fornecedor
• Doações

Para que você
precisa de dinheiro?

Faça uma análise
mais profunda:

Para pagar dívidas
ou ter capital de giro

Para criar um novo
negócio, investir em uma
nova oportunidade ou no
crescimento do negócio

Planeje os
seguintes pontos:

Avalie também:

Resolveu o problema
e ainda precisa de

crédito?

Planeje suas
finanças

(projeção de fluxo
de caixa)

Comemore o
crescimento do

seu negócio!

Escolha a melhor
opção para você

não
sim
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