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Fonte: REDESIM. (*) Empresas que não eram ESC mas foram conver�das

Número de empresas ESC existentes

57%

33%

8%
2%

Ltda EIRELI Empresa
Individual

Não respondeu

59%

41%

41%

39%

37%

24%

14%

Trabalhar com garan�as reais

Trabalhar com lucro pesumido

Gestão fácil

Proximidade do cliente

Clientes ñ atendido p/bco e fact.

Mercado potencial

A concorrência ainda é baixa

53%

43%

43%

29%

27%

24%

22%

18%

Limitado ao município/entorno

Limitado ao capital social

Não pode aderir ao Simples

Não pode cobrar taxas adm.

Modalidade nova/incerteza

Di�cil definir garan�a p/usuário

Ñ pode vender outros produtos

É di�cil fazer análise de crédito
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Quantas Empresas Simples 
de Crédito (ESC) existem?
O número de Empresa Simples de Crédito (ESC) 
cresceu 8 vezes, desde o primeiro mês de sua 
criação. Ao fim do mês de abril de 2020, 
encontravam-se em atividade 647 ESC. Na 
comparação com abril do ano passado, quando 
haviam 81 empresas deste tipo, a expansão foi de 
quase 700%. Após a forte expansão inicial, de 
setembro do ano passado pra cá, ela se deu de 
forma mais moderada. Em parte, por conta da 
desaceleração natural, após o período inicial de 
difusão de uma inovação na economia (a famosa 
“curva em S”). Em parte, por conta da pandemia da 
Covid-19 que, a partir de março de 2020, fez o nível 
geral de atividade da economia cair como um todo.
 

• Criada por meio da Lei Complementar nº 
167/2019, a Empresa Simples de Crédito (ESC) é um 
novo tipo de negócio voltado para empréstimos e 
financiamentos de outros pequenos negócios (MEI, 
ME e EPP). 
• Qualquer pessoa pode abrir sua própria ESC, em 
um dos seguintes tipos 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 ESC não é banco, nem pode utilizar qualquer 
nome que faça alusão a instituições financeiras. E sua 
fonte de receita é, exclusivamente, oriunda dos juros 
recebidos das operações realizadas. 
• A receita bruta anual não pode ser superior a R$ 4,8 
milhões, sendo vedada a cobrança de encargos e 
tarifas, apenas juros. 
• O regime de tributação de uma ESC pode ser Lucro 
Real ou Presumido, não sendo permitido enquadrar-se 
no Simples Nacional. 
• Sua atuação é limitada ao município onde está 
registrada e municípios adjacentes. 
(Fonte: www.sebrae.com.br)

Em abril de 2020, o Sebrae NA concluiu uma pesqui-
sa realizada junto ao segmento das ESC, cujo objeti-
vo era identificar o perfil dessas empresas. A pesqui-
sa foi realizada de forma online, e contou com 52 
empresas respondentes. Segundo essa pesquisa, 
86% dos donos de ESC “tem ou já teve” outra ativida-
de empresarial relacionada ao mercado de crédito 
e/ou ao mercado financeiro. 

Dentro deste grupo estão, por exemplo, donos de 
empresas de factoring, empresas financeiras e/ou 
empresas de cobrança. As factoring, no entanto, 
aparecem em maior número. Muitas vezes, as novas 
empresas ESC são criadas por donos de outras em-
presas do setor financeiro que veem neste novo ne-
gócio uma forma de diversificar sua atuação no mer-
cado. Não obstante isso, verifica-se também a pre-
sença de empreendedores que, a despeito de não 
terem experiência no ramo, constituem uma ESC por 
considerar esta atividade uma oportunidade de ne-
gócio.

Este ainda é um segmento bastante novo. Em média, 
as ESC entrevistadas realizaram apenas 11 
operações de empréstimos cobrando juros de 4,7% 
a.m. emprestando, em média, R$23 mil reais, a um 
prazo de 10 meses. Embora a maioria dessas 
empresas não tenha pré-definido um porte 
específico de cliente como público-alvo, 
predominam empreendimentos voltados para 
atender as demandas de empréstimos de 
microempresas (ME) e microempreendedores 
individuais (MEI).

Atualmente, 57% das ESC foram constituídas como 
empresas Ltda, 33% como EIRELE, 8% como 
empresa individual (2% dos entrevistados não 
responderam à essa questão).

Segundo os entrevistados, comparada às factorings, 
a principal vantagem da ESC é a possibilidade de 
trabalhar com garantias reais (citado por 59% dos 
entrevistados), o que não é permitido àquele 
primeiro tipo de empresa. Outras vantagens das ESC 
segundo os empresários são, por exemplo: trabalhar 
com o regime de impostos do Lucro Presumido, o 
que não é permito aos bancos (citado por 41%); o 
fato da ESC ser de fácil gestão (41%); e a 
proximidade do cliente (39%).

Como desvantagens, foram citadas, por exemplo: a 
limitação de atuação do negócio ao município e 
adjacências (53%); a limitação das operações ao 
capital social (43%); a impossibilidade de aderir ao 
Simples (43%); não poder cobrar outros tipos de taxas 
(29%); e a incerteza inerente ao fato de ser um negócio 
novo (27%).

A “Pesquisa com empresas ESC (Empresa Simples de 
Crédito)”, foi realizada pelo Sebrae NA a partir da apli-
cação de questionário estruturado, por meio de web 
survey. Foram convidadas a participar da pesquisa 472 
empresas, que eram as que tinham e-mail disponível. 
Dessas, 52 responderam. A pesquisa foi realizada 
entre 9 de março e 7 de abril de 2020. No relatório com-
pleto é possível comparar os dados de 2020 com os da 
pesquisa feita no ano anterior. O relatório completo 
pode ser encontrado no link: https://bit.ly/2T98Wpf 

O que é uma ESC?

O(a) Sr(a) "tem ou já teve" alguma outra ati-
vidade empresarial relacionada a crédito 
e/ou mercado financeiro? (2020)

Resultados da Pesquisa

Características dos empréstimos realizados 
pelas ESC (2020)

Em qual modalidade a sua ESC está 
constituída? (2020)

Quais são as vantagens da ESC em 2020?

Quais são as desvantagens da ESC em 2020?

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA

86%

14%

Tem ou já teve
Nunca teve

 
Pesquisa 2020 

Número de operações já realizadas (*) 11 
Taxa de juros ao mês (*) 4,7% a.m. 

Valor do emprés�mo (*) R$ 23 mil 

Prazo (*) 10 meses 
 


