
SEU NEGÓCIO
EM TEMPOS DE

CORONAVÍRUS

TEMA

Acesso ao crédito



DICA 1
IMPORTANTE lembrar que os critérios de análise das 
instituições financeiras, por enquanto, não tiveram alterações, 
sendo assim, continuarão analisando cadastro e score.



DICA 2
PORTANTO a atitude correta a ser efetuada antes de pedir 
empréstimo/CRÉDITO no banco é efetuar um planejamento 
financeiro. A PRIMEIRA PERGUNTA A SER FEITA É:

VOCÊ SABE EXATAMENTE O QUANTO A SUA 
EMPRESA NECESSITA?



DICA 3
O PRIMEIRO PASSO É CALCULAR as reais necessi-
dades de capital de giro (NCG) da sua empresa.

E não esqueça de somar ao resultado do cálculo os valores 
devedores no banco.

PARA ISSO FAÇA ESSE CÁLCULO:

(+) Faça um levantamento do saldo do seu caixa, somando 
os valores a receber do mês;

(-) Faça um levantamento dos pagamentos (obrigações) a 
serem efetuados no mês;

(-) Não esqueça de somar as saídas de recursos (DESPESAS 
do mês), os valores a serem pagos de financiamentos e 
empréstimos (DESPESAS FINANCEIRAS). AS DÍVIDAS QUE 
VOCÊ JÁ TEM!

= Chegamos ao resultado da sua Necessidade de Caixa 
(MÍNIMO).



DICA 4
IMPORTANTE: nesses tempos de crise, calcule esse valor 
para os próximos quatro meses. 



DICA 5
Se o CAIXA FICOU NEGATIVO, tanto no cálculo mensal 
como para os quatro meses, será importante verificar:

A) Se há a possibilidade de antecipação de recebíveis (ven-
das a prazo). IMPORTANTE aqui verificar os procedimentos 
adotados pela sua administradora de cartões quanto às taxas 
cobradas na antecipação;

B) Se mesmo com a antecipação dos recebíveis o saldo fi-
cou NEGATIVO, é IMPORTANTE classificar as despesas (saí-
das de recursos) da mais importante para a menos importan-
te (funcionários, fornecedores, contas de consumo etc). 

Se o CAIXA ficou NEGATIVO, tanto no cálculo mensal como 
para os quatro meses, será importante acompanhar:

C) As informações da crise do coronavírus, pois é possível 
postergar alguns pagamentos de despesas do mês, como: 
impostos, gás, energia elétrica etc, reduzindo assim o valor 
do empréstimo.



DICA 6
SIMULE no seu fluxo de caixa qual valor de prestação vai se 
adequar melhor para os futuros pagamentos.



DICA 7
PESQUISE! QUANTO MELHOR INFORMADO so-
bre as linhas de crédito disponíveis no banco na qual a sua 
empresa tem conta corrente, MELHOR será a negociação em 
favor da sua empresa.



DICA 8
PESQUISE quais linhas crédito a sua empresa teria à dis-
posição nas instituições financeiras concorrentes (outros 
bancos, cooperativas de crédito, fintechs etc). 



DICA 9
Dê importância aos documentos necessários para acessar 
crédito, pois podem se constituir em uma negativa para o 
acesso.

REGRA GERAL: documentação jurídica da empresa; do-
cumentação financeira; plano de negócios; informações so-
bre os donos; garantias.

EM ALGUNS CASOS OU LINHAS, TAMBÉM 
OCORRE VISITA TÉCNICA DA INSTITUIÇÃO 
PARA COMPROVAÇÃO.



DICA 10
É IMPORTANTE SABER QUE os cinco maiores bancos 
do país – Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander 
– anunciaram que vão prorrogar, por 60 dias, os vencimentos 
de dívidas de micro e pequenas empresas e também de pes-
soas físicas para os contratos vigentes em dia e limitados aos 
valores já utilizados.
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