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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo indentificar o perfil das empresas que solicitam o
Cartão BNDES. A importância do público-alvo desta linha de crédito, as micro, pequenas e
médias empresas, para a geração de emprego e renda do país, assim como a relevância que o
repasse de recursos do BNDES representam para o desenvolvimento econômico e social do
Brasil, são aspectos que motivaram o estudo. Para atingir o objetivo proposto foi utilizada
pesquisa bibliográfica e levantamento de dados destas empresas, com aplicação de questionário e
análise estatística dos dados obtidos. As empresas para as quais foram distribuídos os
questionários são clientes da agência Bairro Uberaba, do Banco América e registraram o pedido
de Cartão BNDES no Portal do produto, desde o seu lançamento em 2003 até meados de 2011.
Ao final do trabalho foram obtidos os principais motivos de recusa das propostas, o ponto de
vistas das beneficiárias a respeito do processo de concessão e utilização do Cartão BNDES, além
da identificação dos investimentos realizados com maior freqüência.
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INTRODUÇÃO
As micro, pequenas e médias empresas representam um importante papel na economia do
Brasil, gerando renda e criando empregos. Para que elas se mantenham sustentáveis e sigam
cumprindo seu papel com eficiência é fundamental o apoio ao seu crescimento e
desenvolvimento. Essas empresas possuem hoje diversas soluções em crédito que as auxiliam em
todas as fases, seja através de capital de giro, antecipação de recebíveis ou financiamento,
disponíveis em várias instituições financeiras.
No mercado existem linhas de crédito que atendem a quaisquer necessidades que a
empresa apresente. No entanto, o acesso ao crédito bancário não atinge a todos aqueles que
buscam nos bancos a solução para a carência de capital próprio para giro ou investimentos, sendo
que diversos órgão tem divulgado que esse acesso é bastante restrito principalmente para as
empresas de pequeno porte. No que se refere ao crédito disponibilizado pelo governo federal,
com taxas e condições mais atrativas que a do mercado em geral, as condições de acesso tornamse ainda mais delicadas com as exigências adicionais do órgão que detém os recursos, como por
exemplo, o Cartão BNDES, linha de crédito estudada neste trabalho.
O objetivo desse trabalho é investigar o perfil das empresas que buscam no Cartão
BNDES a solução para financiar investimentos, analisando os dados daquelas que obtém sucesso
em sua solicitação junto aos bancos frente àquelas que têm seu pedido negado pelas instituições.
A principal contribuição deste trabalho é traçar o perfil e determinar as principais
diferenças entre as empresas atendidas e as não atendidas pelo Cartão BNDES, o resultado obtido
pelas primeiras e sugerir possíveis adequações das segundas.
A primeira seção é uma introdução ao tema do presente estudo. Na seção dois, tem-se o
referencial utilizado. Na seção seguinte são apresentados os procedimentos metodológicos. Na
quarta seção são apresentados os resultados obtidos com a pesquisa. Na seção cinco é apresentada
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a conclusão. E por fim as referências bibliográficas.

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA
Nas fases de instalação, ampliação ou modernização, as empresas muitas vezes recorrem a
recursos de terceiros para financiar a aquisição de bens de capital e contam com taxas atrativas
oferecidas por programas de incentivo ao investimento do Governo Federal. Exemplos disso são
as linhas de crédito que contam com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), empresa pública federal, que tem como missão, conforme
divulgado pela própria instituição, “promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da
economia brasileira, com geração de emprego e redução das desigualdades sociais e regionais” e
disponibiliza recursos com taxas e prazos bastante atrativos.
O desembolso realizado pelo BNDES, de acordo com o divulgado no sítio da Instituição
na Internet através do Relatório de Desempenho 2010, cresceu 5% no último ano, desembolsando
R$ 143,7 bilhões em 2010, sendo desconsiderada neste valor a operação de capitalização da
Petrobrás no valor de R$ 24,7 bilhões. O resultado é a promoção do fortalecimento das empresas
nacionais, o financiamento da internacionalização de grandes companhias brasileiras e a
continuidade do investimento durante a crise financeira internacional, possibilitando a economia
brasileira manter-se firme mesmo durante a turbulência.
Dentre as linhas de crédito disponibilizadas pelo BNDES para as micro, pequenas e
médias empresas, tem-se o Cartão BNDES, criado em 2003 para agilizar o crédito a esses
segmentos. É um produto similar ao cartão de crédito, com limite pré-determinado, para
aquisição de produtos através de fornecedores cadastrados no Portal do Cartão BNDES na
Internet. Conforme divulgado no Relatório de Desempenho 2010 do BNDES, no último ano
foram 320.000 operações efetuadas com o Cartão BNDES (crescimento de 84% em relação ao
ano anterior) e R$ 4,3 bilhões desembolsados (expansão de 74%), além disso, a linha de crédito
cobre 75% dos municípios do país. É uma das linhas de crédito para financiamento à
investimentos mais solicitadas pelos empresários devido a taxa atrativa, de 0,99% a.m. para o
mês de julho/2011, conforme divulgado no sítio do Cartão BNDES na Internet, prazo de até 48
meses que auxilia no fluxo de caixa, a não alienação dos bens financiados e a agilidade na
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tomada de decisões possibilitada pelo fato do crédito ser fornecido pelo banco emissor sem a
determinação do produto que a empresa deseja adquirir. Após ter o limite de crédito aprovado,
fica a critério do portador do cartão a realização da compra, não sendo necessário comparecer ao
banco a cada compra, ou apresentar os documentos referentes à comercialização ou comprovação
da aplicação do crédito.
Desde dezembro/2009 a disponibilização do Cartão BNDES tem se tornado mais
abrangente, com a elevação do limite de crédito máximo de R$ 500.000 para R$ 1.000.000, e a
inclusão do financiamento a serviços voltados a inovação tecnológica. No entanto, não são raros
os empresários que alegam que o acesso ao crédito para investimentos é demasiadamente
burocrático e restritivo, e que por diversas vezes recorrem ao financiamento de recursos próprios
ou ainda, o que é pior, deixam de investir em equipamentos e máquinas mais modernos ou
implantar novos processos devido à recusa de propostas de financiamento por parte dos bancos.
Os entraves na obtenção do Cartão BNDES são referentes, principalmente, às exigências
da linha de crédito, como estar em dia com as obrigações fiscais, apresentação da RAIS e
Licenciamento Ambiental; além da entrega de documentação para atualização de cadastro nos
bancos emissores do cartão, não possuir restrições em nome da empresa ou dos coobrigados e
apresentação de garantias. A ausência de um ou mais documentos causam a paralisação da
análise do pleito da empresa até que seja resolvida a pendência junto ao órgão regulador e até
mesmo a recusa definitiva da proposta. O processo demanda tempo e mão-de-obra tanto da
instituição analisadora quanto da empresa proponente e gera retrabalho nos casos em que a
análise volta ao status inicial.
Segundo Luciana Seabra, em artigo para o Valor On Line1, existe disponibilidade de
recursos, no entanto é difícil o acesso e as taxas ainda são altas. Citando Eduardo Righi, diretor
executivo do IBPQ, a aprovação de cadastro e a apresentação de garantias são barreiras no acesso
ao crédito.
No caso do Cartão BNDES os valores desembolsados têm aumentado ao mesmo tempo
em que há espaço para maior crescimento, e apesar das dificuldades percebidas pelas empresas.
Cabe, portanto, o seguinte questionamento: qual o perfil das empresas que solicitam
Cartão BNDES?
1

SEABRA, Luciana. Empreendedores têm dificuldade de acessar crédito, aponta Sebrae. Valor On Line. São
Paulo, 26 abr. 2011. Disponível em: <http://economia.uol.com.br/ ultnot/valor/2011/04/26/ult1913u144554.jhtm>.
Acesso em: 26 abr. 2011.
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Identificar o perfil das empresas que solicitam o Cartão BNDES.

1.2.2 Objetivos Específicos

•

Levantar os dados a respeito das empresas que solicitaram o Cartão BNDES desde 2003.

•

Investigar o número de propostas recusadas e os principais motivos de recusa.

•

Aplicar questionário a fim de visualizar o ponto de vista das empresas no processo de
concessão e utilização do Cartão BNDES.

•

Através de análise estatística determinar o perfil das empresas com propostas recusadas e
aceitas e no segundo caso, o uso que fizeram do crédito disponibilizado e o resultado obtido.

1.3. JUSTIFICATIVA
De acordo com os dados divulgados pelo BNDES o volume de recursos liberados pela
instituição cresce a cada ano, sendo que as MPMEs têm elevado também sua participação sobre o
total liberado, de 32% em 2010 para 42% nos seis primeiros meses de 2011, conforme avaliação
divulgada pelo próprio BNDES. Esse desempenho é resultado principalmente do Cartão BNDES
e do BNDES PSI, que contribuíram para ampliar o acesso ao crédito às empresas de menor porte.
Com projeção para liberação de R$ 7 bilhões através do Cartão BNDES, torna-se
relevante analisar o perfil das empresas beneficiadas assim como daquelas que tiveram seus
pedidos negados em um passado recente, visto que as metas de desembolso são crescentes e os

16

recursos são destinados ao desenvolvimento da economia e do país e sua distribuição deve ser
uniforme entre as empresas, sendo qualquer disparidade observada objeto de estudo e adequação.
Tendo em vista a importância de melhorar o acesso a obtenção de recursos para
investimentos para as micro, pequenas e médias empresas, devido a representatividade destas na
economia do país através da geração de emprego e renda, entendeu-se necessário levantar como
estão sendo distribuídos e utilizados os recursos de uma das linhas mais solicitadas do BNDES, o
Cartão BNDES, e também compreender as razões pelas quais algumas empresas não conseguem
ter acesso a esta ferramenta de incentivo à aplicação de crédito em máquinas, equipamentos e
outros bens necessários para melhorar a eficiência e ampliar os negócios das empresas.
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2. QUADRO TEÓRICO
Nesta seção serão apresentadas as características e o processo de solicitação, análise e
utilização do Cartão BNDES, assim como os possíveis motivos de recusa de propostas. Essas
informações irão embasar a pesquisa que será descrita logo em seguida e fornecer subsídios para
fomentar a análise do processo e a determinação do perfil das empresas que solicitam o Cartão
BNDES, daquelas que têm suas propostas recusadas e, daquelas que tem acesso a linha de
crédito, como utilizam as margens disponibilizadas.

2.1.MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Este capítulo visa situar as micro, pequenas e médias empresas na economia, assim como
evidenciar sua importância e como são vistas pelos diversos órgãos com os quais se relacionam, e
a partir daí melhor entender o seu funcionamento, as dificuldades enfrentadas e o contexto onde
estão inseridas.

2.1.1. Definição

A classificação do porte das empresas é de suma importância para o acesso destas aos
programas de incentivo e benefícios fiscais, previstos nas legislações. As linhas de crédito
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oferecidas pelas instituições financeiras e aquelas de apoio ou incentivo governamental são
também direcionadas para cada segmento.
Entre os diversos órgãos que utilizam a classificação das empresas, não existe um padrão.
A maioria recorre à receita bruta anual, mas há também aqueles que utilizam outros parâmetros,
como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, que utiliza o
número de funcionários como limitador. Para a entidade, na categoria de micro empresa, estão as
empresas com até nove funcionários, no caso do ramo do comércio ou serviços e até dezenove, se
atuantes do setor da indústria ou da construção; são consideradas pequenas empresas aquelas que
empregam de dez a quarenta e nove pessoas, no comércio ou serviços, ou ainda aquelas que
possuem de vinte a noventa e nove empregados, na construção ou indústria. Como médias
empresas estão aquelas que atuam na indústria com número de empregados entre cem e
quatrocentos e noventa e nove, e no setor de comércio e serviços, aquelas que possuem de
cinqüenta a noventa e nove empregados.
A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, capítulo II, considera apenas a
receita bruta anual para a classificação, sendo considerada microempresa o empresário, pessoa
jurídica, ou a ela equiparada, aquela com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 240.000,00; e
empresa de pequeno porte aquela que fatura mais de R$ 240.000,00 e menos de R$ 2.400.000,00
por ano.
O BNDES também adota a classificação das empresas de acordo com sua Receita
Operacional Bruta Anual, sendo aplicável a todos os setores, e detalhada na Tabela 1 abaixo, com
valores limites um tanto diferentes daquele descritos na Lei Complementar n° 123. Essa
classificação foi definida nas Circulares do BNDES nº 10/2010 e 11/2010, de 05 de março de
2010.
Tabela 1 – Classificação das empresas de acordo com sua Receita Bruta Anual

Classificação

Receita operacional bruta anual

Microempresa

Menor ou igual a R$ 2,4 milhões

Pequena empresa

Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual R$ 16 milhões

Média empresa

Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual R$ 90 milhões

Média-grande empresa

Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual R$ 300 milhões

Grande empresa

Maior que R$ 300 milhões
Fonte: BNDES
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O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística considera em suas pesquisas o
número de pessoas empregadas, sendo considerada microempresa as empresas com até 9 pessoas
empregadas, pequena empresa aquela que possui de 10 a 49 empregados, média a empresa que
tem de 50 a 249 funcionários e grandes a que possui 250 ou mais pessoas em seu quadro.
Tabela 2 – Características mais relevantes das micro e pequenas empresas

Baixa intensidade de capital
Altas taxas de natalidade e de mortalidade: demografia elevada
Forte presença de proprietários, sócios e membros da família como mão-de-obra ocupada
nos negócios
Poder decisório centralizado
Estreito vínculo entre os proprietários e as empresas, não se distinguindo, principalmente
em termos contábeis e financeiros, pessoa física e jurídica
Registros contábeis pouco adequados
Contratação direta de mão-de-obra
Utilização de mão-de-obra não qualificada ou semi qualificada
Baixo investimento em inovação tecnológica
Maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro
Relação de complementaridade e subordinação com as empresas de grande porte
Fonte: IBGE

2.1.2. Papel das micro, pequenas e médias empresas no Brasil

Segundo levantamento realizado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, o Brasil contava com 4.846.639 empresas ou outras organizações em atividade no ano
de 2009. Destas, 88,9% eram microempresas, 9,4% eram pequenas empresas e 1,3% médias; e
estes segmentos juntos, são responsáveis por 52,80% das 46.682.448 pessoas ocupadas e 45,20%
do pessoal ocupado assalariado, que em 2009 chegava a 40.212.057. Estes dados dão a noção da
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representatividade das MPMEs para a economia do país e confirmam o potencial dessas empresas
na geração de emprego e renda.
As empresas de menor porte também amortecem o desemprego, por dar oportunidade de
emprego formal ou informal a uma grande parcela de pessoas que não conseguem colocação nas
grandes empresas por sua pouca qualificação e são uma alternativa de ocupação para aqueles com
capacidade para desenvolver seu próprio negócio.
Segundo o SEBRAE, os principais fatores da mortalidade das empresas de pequeno porte
são a falta de habilidade e conhecimento do empreendedor, a falta de assessoria para gerenciar o
negócio, a carga tributária elevada, a restrição ao crédito e a necessidade de mão-de-obra
qualificada.

A mortalidade das empresas provoca a extinção elevada de postos de ocupações,

alimentando a economia informal e os índices de desemprego do país.
Cacatto (2007), em seu trabalho intitulado Micro e Pequenas Empresas O Difícil Acesso
ao Crédito, confirma as informações do SEBRAE sobre o recorrente problema das empresas com
ocorrências no SERASA, SPC e Cadin, reforçando a questão de que a negativação nos órgão de
proteção ao crédito dificultam e geralmente impedem o acesso ao crédito. Além disso, o alto
índice de mortalidade das empresas com até dois anos de atividade, contribui para a falta de
credibilidade das entrantes. Outra questão levantada neste trabalho é a falta de registros dos
fluxos das empresas, que embora facultativos pela legislação, são de suma importância para a
análise de crédito a ser realizada pelas instituições financeiras.

2.2. CRÉDITO

2.2.1. Conceito

Crédito é sinônimo de confiança, expectativa de que os compromissos ora assumidos
sejam liquidados na data combinada. De acordo com Schrickel (2000), “crédito é todo ato de
vontade ou disposição de alguém de destacar ou ceder, temporariamente, parte do seu patrimônio
a um terceiro, com a expectativa de que esta parcela volte a sua posse integralmente, após
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decorrido o tempo estipulado”. Sendo um ato de vontade, cabe ao credor decidir se, quanto e para
quem ceder crédito.
O crédito possibilita a elevação do nível de atividade das empresas; as pessoas
satisfazerem suas necessidades, adquirirem bens, moradia e até alimentos; e facilita a execução
de projetos para os quais não se tenha no momento recursos próprios suficientes. No entanto, seu
uso inadequado pode levar uma empresa à falência, um indivíduo a ruína, ou ainda pode ser parte
de um processo inflacionário.
Ao conceder crédito, o Banco está colocando à disposição do cliente determinado valor,
em determinado momento, mediante promessa de pagamento futuro, sendo a taxa de juros a
retribuição por esse serviço.

2.2.2. Análise de crédito

Segundo Schrickel (2000), a análise de crédito deve focalizar as razões para,
eventualmente, não conceder um empréstimo, ou seja, assumir riscos, e não apenas as razões para
concedê-lo.
Ao executar sua principal função, intermediação financeira, os bancos assumem dentre
outros, o risco de crédito, sendo a competência fundamental exigida por essa atividade, analisar e
assumir riscos e obter resultado financeiro com isso. Na tentativa de se determinar o risco de uma
operação, é realizada a análise de crédito do cliente com o qual se pretende fazer um negócio, ou
seja, buscar-se fazer uma estimativa sobre o futuro do cliente, sua capacidade e vontade de honrar
as dívidas quando se fizerem exigíveis.
Citando Schrickel (2000), deve-se considerar que qualquer crédito só deve ser concedido
sob amparo de uma aprovação específica, resultado do cumprimento da metodologia de análise
de crédito adotada pela instituição. As condições gerais e específicas de cada operação de crédito
deverão sempre espelhar as negociações empreendidas entre o credor e o cliente, devendo refletir
a realidade do mercado à época de sua efetiva negociação e concessão.
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Ao analisar as características inerentes aos tomadores são utilizados como referência os
clássicos “C’s” do crédito: Caráter, Capital, Capacidade, Condições, Colateral e Conglomerado.
Lembrando que, conforme afirma Schrickel (2000):
Idealmente não se devem tomar decisões sobre apenas um dos “C” isoladamente. Eles
devem ser vistos em conjunto. Uma decisão baseada sobre apenas um dos “C” muito
provavelmente gerará um problema causado por algum dos outros “C” não ponderados.
Em geral, é assim que emergem os problemas: do ponto que não se viu, ou não se
considerou.

a. Caráter: O mais importante e crítico “C”, segundo Schrickel (2000), em qualquer
operação de crédito e independente do valor da transação. Está relacionado à
determinação de pagar de um tomador, no prazo contratual; pontualidade, idoneidade,
credibilidade e compromisso, sendo, portanto, decisivo parâmetro de decisão.
Schrickel(2000), complementa ainda:
O Caráter é o “C” insubstituível e nunca negligenciável. Se o caráter for inaceitável, por
certo todos os demais “C” também estarão potencialmente comprometidos, eis que sua
credibilidade será, também e por certo, questionável.

b. Capacidade: Referente à habilidade de pagar, capacidade de gerar recursos para
assumir as obrigações contratadas. De acordo com Schrickel (2000), diz respeito aos
conhecimentos gerais e técnico-específicos, absorvidos pelo indivíduo, que o tornam
habilitado a produzir riqueza e saldar seus compromissos.
c. Capital: Suficiência de recursos financeiros para operar em níveis adequados de
eficiência e retorno. Como bem lembra Schrickel (2000), ainda sob esse aspecto,
além dos recursos próprios, deve ser ponderado também o quão adequados são as
instalações físicas, as máquinas utilizadas, o nível de modernização frente aos
concorrentes, possibilidade de expansão e etc.
d. Condições: Diz respeito à situação econômica na qual a empresa está inserida, ao
micro e macro cenário. Ramo de atividade e economia como um todo. Sendo muito
importante saber avaliar o momento do empréstimo. Schrickel (2000)
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e. Colateral: Garantias adicionais oferecidas pelo tomador como fontes secundárias de
caixa para pagamento dos compromissos assumidos. Conforme Schrickel (2000) é
utilizado, numa decisão de crédito, para contrabalançar e atenuar eventuais impactos
negativos decorrentes do enfraquecimento da capacidade, capital ou condições.
f. Conglomerado: Silva (2006) diz que Conglomerado se refere ao exame conjunto do
conglomerado de empresas no qual o tomador de crédito esteja inserido.

2.2.3. Análise de crédito no Banco América

O Banco América utiliza metodologia massificada de risco e limite de crédito de
empresas, empresário individual, firma individual e micro empreendedor individual. O risco da
empresa é calculado pela metodologia FEI – Freqüência Esperada de Inadimplência, que é a
probabilidade de o cliente tornar-se inadimplente em pelo menos uma operação de crédito no
prazo de um ano após a análise de crédito. São utilizadas variáveis cadastrais e comportamentais
da empresa, dos sócios com participação igual ou superior a 25% e dos sócio-dirigentes,
independentemente do percentual de participação no capital, capturadas automaticamente dos
sistemas corporativos. É imprescindível que não existam anotações cadastrais impeditivas e que a
empresa, seus dirigentes e sócios com participação superior a 10% autorizem o Banco a efetuar
consulta ao Sistema de Informações de Crédito do Bacen – SCR.
Nos casos em que o limite calculado na agência através da metodologia acima descrita
não atenda às expectativas negociais da agência e o cliente seja merecedor de tratamento especial,
excepcionalmente a agência pode encaminhar documentação à Divisão de Crédito para realização
de análise personalizada de risco e limite de crédito.
Quanto ao risco, são definidos nove níveis, em conformidade com as práticas de mercado
e com a nova regulação de Basiléia, variando em AAA, AA, A, B+, B, C+, C, D e E, sendo o
risco AAA o mínimo e o E o risco alto.
Vale ressaltar que o estabelecimento de limite de crédito não autoriza, por si só, a
realização de operações. Cabe aos escalões competentes definir a realização da operação,
verificar a evolução das condições que tenham fundamentado as margens deferidas. A análise de
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crédito consiste em estimar o futuro e o cenário pode apresentar mudanças, sendo necessário que
os responsáveis pelo encaminhamento das operações estejam atentos às variáveis e a cada nova
situação, se tomem cuidados na contratação quanto à capacidade de pagamento, garantia e prazo
ou ainda se abster de fazer a operação até que seja realizada nova análise de risco e de limite de
crédito.

2.3. CRÉDITO AO INVESTIMENTO
De acordo com ABREU & STEPHAN (1982), os investimentos realizados por uma
empresa visam sempre o aumento da satisfação de seus proprietários e assim tem impacto no
nível das despesas de operação ou sobre as receitas geradas. Um investimento pode ser entendido
como a disponibilização de recursos hoje, visando benefícios futuros. Esses recursos podem ser
aplicados na substituição ou modernização de máquinas, veículos ou equipamentos, visando à
manutenção do negócio ou redução dos custos de produção; aquisição de imobilizados a fim de
aumentar a produção, expandir mercado ou incluir novos produtos no mix da empresa; ou ainda
gastos para atender exigências legais, referente à segurança ou questões ambientais.
Por diversas vezes as empresas optam por manter o capital próprio em caixa e recorrer a
recursos de terceiros para viabilizar os investimentos. Essa situação é decorrente de as taxas de
juros para esse tipo de operação serem mais atrativas que aquelas praticadas em empréstimo para
capital de giro, além disso, os prazos para financiamento de investimentos são mais longos,
permitindo que o fluxo de caixa da empresa melhor se adapte ao cronograma de reposição do
financiamento.
Conforme divulgado no endereço eletrônico do BNDES, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, “é hoje o principal instrumento de financiamento de longo
prazo para a realização de investimentos em todos os segmentos da economia” e conta com
diversas linhas de financiamento a investimentos, sendo que neste trabalho será dado destaque ao
Cartão BNDES, produto voltado às Micro, Pequenas e Médias Empresas – MPMEs, para
aquisição de máquinas, equipamentos e serviços cadastrados no Portal do cartão BNDES.
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2.4. O CARTÃO BNDES

2.4.1. Aspectos gerais

Lançado em 2003, o Cartão BNDES é uma linha de financiamento de investimento com
recursos do BNDES que tem com o objetivo financiar através de crédito rotativo, pré-aprovado,
de R$ 1.000 a R$ 1.000.000 por banco emissor, a aquisição de máquinas, equipamentos, bens de
produção, bens de capital e outros que, a critério do BNDES, estejam cadastrados no Portal
Cartão BNDES, no endereço www.cartaobndes.gov.br.
A operacionalização das compras é realizada por meio de um plástico emitido em nome
da empresa que funciona como um cartão de crédito, sendo o prazo de pagamento entre 3 e 48
meses, com parcelas fixas e os encargos financeiros definidos pelo BNDES e divulgados,
mensalmente, na página inicial do Portal Cartão BNDES. As compras podem ser efetuadas
diretamente no Portal do Cartão BNDES, de forma on-line, ou indiretamente, mediante contato
entre empresa e fornecedor.
Os bancos autorizados a emitir o cartão BNDES são o Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal, o Itaú, o Bradesco e o Banrisul.

2.4.2. Público alvo

O Cartão BNDES é destina a Micro, Pequenas e Médias Empresas, ou seja, empresas com
faturamento bruto anual de até R$ 90 milhões, segundo a definição do BNDES, de controle
nacional e que exerçam atividade econômica compatível com as Políticas Operacionais e de
Crédito do BNDES.
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2.4.3. Exigências da linha de crédito

Na tabela abaixo são listados os documentos que o BNDES exige para a emissão do
Cartão BNDES, lembrando que cabe a instituição emissora do Cartão certificar-se da
regularidade dos beneficiários junto aos diversos órgãos.
Tabela 3 – Documentos exigidos pelo BNDES para emissão do Cartão BNDES

Certidão Negativa de Débito – CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa CPD-EN, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União ou de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal
Comprovação de que a empresa está em dia com a entrega da Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS
Licenciamento Ambiental para as empresas cujo exercício da atividade é passível de
exigência pelo órgão regulador
Fonte: BNDES

A empresa beneficiária deve apresentar também a Declaração Unificada, emitida ao
finalizar a solicitação do Cartão BNDES no Portal, onde a empresa declara ao banco emissor:
a)

não ter sido notificada de qualquer sanção restritiva de direito, nos termos dos
incisos I, II, IV e V do art. 20 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008
(legislação que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e
estabelece processo administrativo federal para apuração destas infrações);

b) não haver, contra si [obs.: se a declaração abranger os dirigentes da postulante,
incluir: e seus dirigentes (obs.: identificação e qualificação dos dirigentes da
postulante)], decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou
órgão competente, em razão da prática de atos que importem em discriminação de
raça ou de gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou sentença condenatória
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transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de
outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o
meio ambiente;
c)

não estar descumprindo embargo de atividade nos termos do art. 11 do Decreto n°
6.321, de 21de dezembro de 2007, c/c art. 16, § 1º e § 2º, art. 17 e art. 54 caput e
parágrafo único do decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008 (somente aplicável à
Postulante que esteja localizada em município do Bioma Amazônia - legislação que
trata de ações relativas à prevenção, monitoramento e controle de desmatamento
no Bioma Amazônia);

Além disso, a empresa não deve estar inscrita no Cadastro de Empregadores que tenham
mantido trabalhadores em condições análogas a de escravo, instituído pela Portaria n° 540, de
15/10/2004, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, comprovado mediante consulta ao
endereço eletrônico www.mte.gov.br.
Por determinação do BNDES não podem contratar o Cartão BNDES empresas ligadas à
atividade de comércio de armas; empreendimentos relacionados a jogos de prognósticos e a
assemelhados; atividades bancárias/financeiras, exceto microcrédito; motéis, saunas, termas;
empreendimentos do setor de mineração que incorporem processo de lavra rudimentar ou
garimpo; ou empreendimentos imobiliários, tais como edificações residenciais, comerciais
destinadas a revenda, empreendimentos comerciais destinados a aluguéis de escritórios, timesharing, hotel-residência e loteamento.

2.4.4. Condições do banco emissor

Nas operações indiretas do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, os
recursos financeiros são repassados a bancos comerciais, públicos ou privados, agências de
fomento e cooperativas credenciadas pelo BNDES, e estes agentes são responsáveis pela análise
e aprovação do crédito e além da definição das garantias.
Para que os bancos possam emitir o Cartão BNDES é necessário que a empresa possua
conta corrente ativa e limite de crédito vigente, não existam anotações impeditivas no Serasa,
SPC, Banco Central ou operações em atraso no Sistema Financeiro, tanto para o proponente
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como para os sócios e coobrigados e a empresa possua capacidade de pagamento comprovada
através de cálculo formal baseado em informações fornecidas pelo cliente. A contratação da
operação é analisada de acordo com o risco calculado no limite de crédito, sendo destinada a
clientes com mais de um ano de relacionamento com o Banco, nos casos de riscos A, B ou C; e
para clientes com menos de um ano de relacionamento desde que possua tempo de atividade igual
ou superior a 3 anos, para riscos A ou B, ou risco A para qualquer tempo de atividade.
É obrigatória a vinculação de garantia pessoal, na forma de fiança, dos sócios com
participação de 10% ou mais no quadro de cotas da empresa e/ou com ingerência sobre a mesma,
assim como de seus respectivos cônjuges, no caso de casamento pelo regime universal ou parcial
de bens. Além desta, pode ser exigido vinculação de garantia real ou apresentação de recursos
líquidos compatíveis com as obrigações assumidas no sistema financeiro pelos fiadores.

2.4.5. Solicitação do cartão BNDES

A solicitação do Cartão BNDES deve ser registrada no endereço eletrônico do produto,
Portal do Cartão BNDES, onde é realizado um pré-cadastro com a indicação do banco emissor,
sendo indicado que este deve ser onde a empresa já possua relacionamento ou ainda é informado
quais os procedimentos para encaminhamento de documentação para abertura de conta, se for o
caso. Ao final do cadastramento, é indicado um link para emissão de Declaração Unificada que
deve ser entregue no banco escolhido, juntamente com as Certidões de Regularidade fiscal e a
RAIS.
Após o acolhimento da solicitação pelo banco, é realizada análise de crédito da empresa
para verificar a possibilidade de contratação da operação, consideradas as normas de cada
instituição. Aprovado o limite de crédito e empresa devidamente enquadrada nas condições
exigidas pelo banco, é autorizada a emissão do plástico. A formalização da operação se dá pela
assinatura do Termo de Adesão ao Regulamento de utilização do Cartão BNDES.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados no estudo para
atingir o objetivo proposto. Primeiramente é exposto o método escolhido e as ferramentas
utilizadas. A partir daí, uma breve descrição do instrumento de coleta de dados, a delimitação da
amostra, o modo de aplicação dos questionários e como se deu a análise dos resultados.

3.1.MÉTODO ESCOLHIDO
Para realização deste trabalho foi utilizada a abordagem qualitativa, a fim de proporcionar
melhor visão e compreensão do processo de solicitação e utilização do Cartão BNDES. Foram
levantados dados através de aplicação de questionário aos clientes e também pesquisa ao sistema
do Banco América, a fim de se determinar o perfil das empresas que utilizam o Cartão BNDES e
daquelas que solicitaram, mas não tiveram o plástico emitido, delimitando as principais causas
desta ocorrência. Sendo o método survey o que melhor se enquadra aos objetivos da pesquisa,
este foi utilizado. A análise dos dados coletados foi realizada através da estatística descritiva.
Anteriormente à pesquisa de campo, foram levantadas informações a respeito da linha de
crédito em estudo, o Cartão BNDES, seu público-alvo e também dados referentes à análise de
crédito em geral. Para obter base sólida para a análise dos resultados, foi realizada pesquisa
bibliográfica, além de publicações, artigos e trabalhos acadêmicos relacionados ao assunto, assim
como nas instruções normativas internas do banco que proveu o público analisado na pesquisa.
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3.2. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
No instrumento de coleta de dados foram relacionadas informações sobre a forma de
conhecimento da linha de crédito, o processo de solicitação do Cartão BNDES, possíveis razões
para a não emissão do plástico, nível de satisfação do usuário do cartão com as etapas de
solicitação e utilização do crédito, definição de como foram utilizados os recursos
disponibilizados, além de itens necessários para se determinar o perfil dos respondentes. Foram
utilizadas as escalas, nominal, ordinal e intervalar.

3.3.AMOSTRA DOS RESPONDENTES DO INSTRUMENTO DE PESQUISA
A amostra foi selecionada de forma não probabilística, ou seja, por conveniência, dentre
os clientes de uma agência de perfil varejo do Banco América que solicitaram o Cartão BNDES
de 2003 até agosto de 2011. A agência escolhida foi a Bairro Uberaba, na cidade de Curitiba, no
estado do Paraná, devido à facilidade de acesso a esta dependência. A agência possui em torno de
623 clientes pessoa jurídica e 118 que solicitaram o Cartão BNDES. Dentre estas, estão 83 que
tiveram o plástico emitido e 35 que não deram prosseguimento a solicitação. Esse número foi
levantado através de pesquisa ao banco de dados da instituição financeira pesquisada.
Do total de clientes que solicitaram o Cartão BNDES até 31/08/2011, foram excluídos os
inadimplentes, aqueles que encerraram o relacionamento com o banco e ainda aqueles com os
quais não foi possível o contato, sendo distribuídos ao todo, 102 questionários. Destes, receberam
o documento 24 empresas sem cartão emitido e 78 com o plástico entregue. Ao final da pesquisa
foi contabilizado o retorno de 56 questionários respondidos adequadamente.

3.4.APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA
Esta pesquisa foi desenvolvida através da aplicação de questionário, e coleta autoadministrada, além da busca de dados diretamente no sistema do banco. Os formulários foram
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distribuídos via email, fax ou pessoalmente, de acordo com a acessibilidade às empresas e seus
representantes.

3.5.ANÁLISE DOS DADOS
Os dados coletados tanto com a aplicação dos questionários como através de consulta ao
sistema do Banco América, foram compilados em planilha eletrônica com geração de gráficos
para melhor visualização dos resultados, de forma estatística.
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4. RESULTADOS
Neste capítulo são demonstrados os resultados obtidos com a pesquisa às informações no
banco de dados da instituição financeira e a aplicação do questionário e a análise destes dados,
que identificam o perfil das empresas entrevistadas e se comportamento em relação ao Cartão
BNDES.

4.1. ANÁLISE DAS PROPOSTAS RECUSADAS
Através de consulta ao sistema de informações do Banco América, foi possível levantar
que, das 35 propostas que não tiveram o Cartão BNDES emitido, 15 delas tiveram como motivo
pendência de entrega de documentação por parte das empresas solicitantes. Trata-se de
documentos para atualização de cadastro da empresa e/ou dos sócios, proposta de financiamento
para cálculo de capacidade de pagamento, ou ainda da RAIS. Em segundo lugar, como razão para
a recusa das propostas, estão, a ausência de licenciamento ambiental e a existência de restrições
(Serasa, SPC, CCF ou Cadin) em nome da proponente e/ou dos sócios, cada uma com 14%. Em
seguida, está a ausência de margem no limite de crédito e a irregularidade fiscal, motivo de 4 das
35 recusas respectivamente. Por fim, 6% das empresas que solicitaram o cartão, não possuíam
garantias para a operação.
A visão geral destes resultados está exposta na Figura 1, a seguir:
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Figura 1 – Resultado pesquisa quanto aos motivos de não continuidade na emissão do Cartão BNDES
Insuficiência de garantia
Ausência margem no limite de crédito
Ausência Licença Ambiental
Irregularidade fiscal
Restrição em nome da empresa/sócios
Pendência de entrega de documentação
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Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da pesquisa.

4.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS COM APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
Com a aplicação do questionário, procurou-se obter informações sobre a maneira pela
qual a empresa conheceu o Cartão BNDES, sendo que o banco pontuou como maior divulgador
da linha de crédito com 59%. Revistas, jornais e televisão ficaram como responsáveis por 32% do
conhecimento do Cartão. Este item revela que as instituições parceiras do BNDES e seus gerentes
de relacionamento além de repassar os créditos às empresas que as procuram, atuam na
pulverização de informações sobre linhas de crédito e programas do governo federal, cumprindo
com seu papel social. Eles são importantes instrumentos de divulgação de condições que podem
melhorar o desempenho das empresas e consequentemente incentivo ao crescimento sustentável
da economia, já que através do exercício de suas atividades fins, conhecem as empresas, suas
necessidades, potencialidade e capacidade, dispondo de meios para não só colocar no mercado
para aqueles que procuram as linhas de crédito com melhores condições devido aos incentivos do
governo federal, mas trabalhar na divulgação dessas condições às empresas que possuem bons
projetos e, no entanto não possuem recursos para colocá-los em prática, além de tornar possível
aproveitar as oportunidades que surgem nos momentos de crise.
Dos 56 questionários respondidos, apenas sete empresas não possuem cartão emitido.
Considerando que 24 empresas com essa característica receberam o questionário, obteve-se
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resposta dee 29,92% dos questionários distribuídos a este público e 12,5% do total dos
respondentes, frente a 62,82% de respondentes daquelas que atualmente possuem o Cartão
BNDES. Dentre as razões de as empresa solicitarem o Cartão e, no entanto, não o possuírem, de
acordo com as respostas obtidas com os questionários, está a perda de interesse pela linha,
irregularidade fiscal, ausência de limite de crédito no banco emissor e a falta de algum tipo de
documentação exigida ou licença ambiental.
Das empresas entrevistadas, 47% delas possuem o Cartão BNDES de um a três anos e
28% a menos de um ano. Esses dados estão em consonância com a elevação da disponibilidade
de recursos e os incentivos lançados pelo BNDES a partir da crise de 2008, assim como com o
recorde de desembolso neste mesmo ano e nos seguintes, com a intenção
intençã de aquecer a economia
do país.
Quanto ao processo de solicitação e utilização do Cartão BNDES, a grande parte das
empresas acha fácil ou muito fácil, sendo a facilidade de uso um
um atributo classificada como
importante na escolha desta linha de crédito, assim como a desburocratização.
Questionadas quanto à freqüência de utilização, as empresas apresentaram as respostas
sintetizadas na Tabela 4 e representadas na Figura 1 a seguir:
Figura 2 – Respostas quanto à freqüência de utilização do Cartão BNDES

Número de respostas x Freqüência
Freq
utilização cartão BNDES
Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da pesquisa

Como é possível observar, grande parte, 24% das empresas que possuem o Cartão
BNDES não o utilizam. Uma possível explicação para esta situação está relacionada ao custo
zero para adesão e manutenção da linha de crédito. Algumas empresas ao conhecerem o produto,
produto
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se interessam por suas características e, como não incorre em quaisquer gastos, solicitam o cartão
e negociam junto ao banco de relacionamento o limite de crédito, para eventual utilização caso
surja alguma oportunidade ou necessidade de investimento, de maneira rápida e sem burocracias.
Compreensível, afinal, a partir do momento que o Cartão BNDES é emitido e o limite
implantado, as empresas contam com o crédito aprovado e passível de utilização imediata, sem
comunicação ou entrega de documentação a qualquer instituição. Vale ressaltar ainda que os
atributos facilidade e desburocratização apresentam-se como importantes na escolha do Cartão
BNDES, por 78% e 65% dos entrevistados, respectivamente.
O fato de o Cartão não ser utilizado com tanta freqüência causou surpresa, no entanto,
pode ser explicado pelo próprio direcionamento da linha de crédito para investimentos, quando as
empresas utilizam o financiamento para aquisição de bens ou serviços de valor mais elevado e de
pequena periodicidade de recompra, ainda de acordo com o resultado da pesquisa e detalhado
mais adiante. Daquelas que utilizam o Cartão BNDES com maior assiduidade, determinou-se
através de pesquisa ao sistema de informações do banco emissor2, que se refere à compra de
insumos para produção e/ou revenda. No caso de compra de bens para revenda, é relevante
destacar que o crédito está sendo utilizado como capital de giro, desvirtuando o conceito
constante nas instruções divulgadas pelo Banco América referente ao produto3. Importante
ressaltar ainda que nas regras do Cartão BNDES consta apenas a restrição de que o fornecedor de
motocicletas e veículos tem a obrigação de não realizar transação no caso que a beneficiária tenha
como atividade econômica principal ou secundária a comercialização desses produtos e não há
nenhuma outra ressalva quanto à revenda de produtos adquiridos através desta linha.
A grande maioria das empresas entrevistadas, 87% destas, encontra-se satisfeita quanto ao
limite disponibilizado em seu respectivo cartão, sendo o valor suficiente para suprir suas
necessidades, sendo que todas apresentam elevado grau de satisfação quanto ao resultado obtido
com o uso do Carão BNDES e também quanto à utilização como um todo.
Os recursos disponibilizados são utilizados conforme disposto na figura abaixo:

2

É possível consultar as compras efetuadas por cada plástico emitido, o que permitiu verificar as informações
citadas.
3
Segundo as Instruções Normativas do Banco América, o conceito de Cartão BNDES é: linha de financiamento de
investimentos com recursos do BNDES, operacionalizada por meio de cartão emitido pelo Banco América em nome
da empresa, nas bandeiras Visa e Mastercard, de uso restrito no Portal do Cartão BNDES, ou seja, a destinação para
capital de giro não é comtemplada.

36
Figura 3 – Principais produtos adquiridos através do Cartão BNDES

Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da pesquisa

Reafirmando o panorama descrito anteriormente, as empresas costumam utilizar o Cartão
BNDES para financiar bens de valores representativos, além de insumos que fomentam a
produção industrial ou alimentam o estoque daquelas que se dedicam ao comércio.
Das empresas beneficiárias que responderam à pesquisa, 57% indicaram algum tipo de
problema quanto à utilização do Cartão BNDES. Um número bastante grande haja vista que a
agilidade e facilidade de operacionalização do produto são seus atributos diferencias. Destes
problemas, apenas uma empresa alega ser o limite disponibiliz
disponibilizado
ado em seu cartão,
c
insuficiente.
As dificuldades encontradas pelas empresas resumem
resumem-se
se na figura a seguir:
Figura 4 – Principais problemas enfrentados na utilização do Cartão BNDES

Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da pesquisa
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Portanto, as situações apontadas como problemas resumem-se
resumem se a variedade de produtos e
fornecedores cadastrados no Portal do Cartão BNDES e, alarmante, a cobrança de taxas
adicionais nas compras efetuadas com o cartão. Esta última não está prevista nas Normas
Norma de
Utilização do Portal de Operações do Cartão BNDES, tratando-se,
e, portanto, de um ato indevido
e, conforme resultado da pesquisa, não isolado.
Dentre os atributos do financiamento em questão, aqueles relacionados aos custos são os
mais importantes na opinião
pinião do público que respondeu a pesquisa. A taxa de juros e o prazo de
pagamento foram citados como muito importante,, por 86% e 63% das empresas. Denota-se que
os empresários estão conscientes dos custos relacionados aos empréstimos e valorizam as
oportunidades
nidades que são apresentadas, principalmente através de
de incentivos do Governo Federal.
Em relação à utilização de outras linhas de crédito, os respondentes ficaram bastante divididos,
respondendo que nunca as utilizam apenas 39%, conforme podemos observar na figura abaixo:
Figura 5 – Perfil de utilização de linhas de crédito diferente do Cartão BNDES

Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da pesquisa

4.3. PERFIL DOS RESPONDENTES E DE SUAS EMPRESAS
O perfil das empresas analisadas foi determinado através de questionamentos a respeito
do setor econômico, atividade principal, tempo de
d atividade e faixa de faturamento, sendo o
preenchimento da razão social, opcional. Também foram obtidos dados sobre os respondente
respondentes,
como idade,
de, sexo, grau de instrução, cargo exercido e tempo no cargo, e os resultados estão
resumidos na Tabela 5 e Tabela 6 que seguem.
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Tabela 4 – Perfil das empresas respondentes da pesquisa

PERFIL DAS EMPRESAS

Número

Percentual

29

52%

9

16%

18

32%

Setor Primário

0

0%

Menos de 1 ano

1

2%

De 1 a 3 anos

1

2%

De 3 a 5 anos

7

13%

De 5 a 10 anos

22

39%

Mais de 10 anos

25

45%

Empresário / firma individual

6

11%

Sociedade privada limitada

50

89%

Até R$ 1.200.000

18

32%

De R$ 1.200.001 até R$ 2.400.000

15

27%

7

13%

15

27%

De R$ 16.000.001 até R$ 90.000.000

1

2%

Acima de R$ 90.000.001

0

0%

Comércio
Indústria
Setor
econômico Serviços

Tempo de
atividade

Natureza
jurídica

Respondentes

Faturamento De R$ 2.400.001 até R$ 5.000.000
bruto anual De R$ 5.000.001 até R$ 16.000.000

Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da pesquisa.
Tabela 5– Perfil dos respondentes da pesquisa

PERFIL DOS RESPONDENTES

Respondentes
Número

Percentual

Sócio(a) Administrador (a)
Função
Administrador(a) não sócio
exercida na
empresa Funcionário(a) - área administrativa
Funcionário(a) - área financeira

46
5
2
3

82%
9%
4%
5%

Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
Tempo no
De 3 a 5 anos
cargo
De 5 a 10 anos
Mais de 10 anos

1
4
13
17
21

2%
7%
23%
30%
38%
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Sexo

Feminino
Masculino

19
37

34%
66%

Idade

Até 20 anos
De 20 a 30 anos
De 30 a 40 anos
De 40 a 50 anos
Acima de 50 anos

0
3
23
18
12

0%
5%
41%
32%
21%

Ensino Básico
Ensino Médio
Superior incompleto
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / doutorado

0
11
8
27
10

0%
20%
14%
48%
18%

Grau de
instrução

Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da pesquisa.

O perfil econômico e setorial encontrado para as empresas condiz com o segmento de
atuação de uma agência bancária de varejo, micro e pequenas empresas na maioria, já que médias
e grandes empresas são geralmente atendidas pelas chamadas agências de atacado, Empresariais e
Corporates, no caso do Banco América.
A concentração do crédito para as empresas com mais de três anos de atividade, pode ser
entendido como o reflexo da dificuldade que as empresas em início de operação possuem no
acesso a empréstimos, devido principalmente à ausência de histórico de relacionamento com a
instituição que realiza a análise de crédito. Os

respondentes

dos

questionários

na

quase

totalidade são os próprios dirigentes das empresas, com cargo formalizado no contrato social, ou
ainda por procuração. Apesar de as mulheres demonstrarem participação significativa no
comando e gerenciamento das empresas, os homens ainda lideram o ranking dos empresários,
com 66% do público respondente. Quanto à idade e grau de instrução, observa-se que se trata de
um público maduro, com idade acima de 30 anos e com curso de graduação (48%), reflexo do
mercado que exige cada vez mais conhecimento e atualização na busca da sobrevivência. Ainda
assim 20% das pessoas que responderam o questionário possuem apenas o ensino médio. Dentre
estas, a maioria são proprietários de empresas familiares em atividade a mais de 10 anos e com
faturamento de até R$ 1.200.000.
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O traçado do perfil das empresas que responderam aos questionários mostra que o
comércio participa com 52% do total das empresas entrevistadas e o total divide-se em
empresários individuais e sociedade privada limitada, refletindo assim o perfil de carteira de
clientes de agência varejo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo principal identificar o perfil das empresas que
solicitam o Cartão BNDES, com base em pesquisa ao banco de dados do banco emissor, nos
questionários aplicados e no embasamento teórico. Como resultado, foi possível verificar então,
que as empresas que utilizam o Cartão BNDES não possuem características específicas quanto a
faturamento, atividade exercida ou setor econômico em que atuam que as diferenciem daquelas
que registraram solicitação do Cartão no Portal, mas não tiveram o plástico emitido. As micro,
pequenas e médias empresas estão sendo atendidas de maneira regular, ficando a desproporção
entre as micro e pequenas frente às médias empresas, prejudicada pela limitação da pesquisa em
agência de varejo, que possui raras empresas com faturamento acima de R$ 16 milhões.
A grande maioria das empresas entrevistadas que utilizam o Cartão BNDES aplica os
recursos disponibilizados em bens como máquinas, equipamentos, insumos, veículos, construção
civil, móveis e acessórios, e demonstraram estar satisfeitas com os resultados obtidos, assim
como com o processo de solicitação e utilização do produto. Cabe ainda lembrar que as
características que mais atraem as beneficiárias para a linha de crédito dizem respeito aos valores
monetários envolvidos, taxa de juros, parcelas fixas e prazo de pagamento.
Apesar de serem poucos os respondentes que não formalizaram as solicitações de Cartão
BNDES, as razões apresentadas indicam um norte de onde se encontram os problemas. Tanto a
irregularidade fiscal, quanto a falta de licença ambiental ou documentação exigida, fazem parte
de grande parte das recusas dos pedidos de financiamento com recursos públicos também de
acordo com pesquisa ao sistema de informações do Banco América. A ausência de margem no
limite de crédito deve ser analisada pelos responsáveis pelo gerenciamento da conta corrente da
empresa visando adequação dos valores com a necessidade real da empresa, não deixando de
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observar as regras do crédito consciente assim como a orientação ao cliente quanto à melhor
maneira de colocar ou não seus projetos em andamento.
Outra situação observada com a pesquisa que merece orientação aos beneficiários do
Cartão BNDES diz respeito às dificuldades na sua utilização. Ao procurar produtos e
fornecedores no Portal e não os localizando, o próprio site informa que é possível sugerir novos
credenciamentos, assim como no caso de eventual percepção de qualquer irregularidade é
importante que se entre em contato com a central de atendimento do produto. Atitudes como
essas visam contribuir com a qualidade da linha de crédito e direcionamento conforme sua
proposta.
O Cartão BNDES foi criado em 2003, no entanto, é notório que até 2007 as empresas
tinham pouco conhecimento e interesse pela linha de crédito. A partir do ano de 2008, em meio à
crise mundial e a partir da decisão do Governo Federal de incentivar a produção e a
movimentação da economia do país, o mercado reagiu à situação e passou a utilizar os recursos
do BNDES com maior afinco. Sendo o público-alvo do produto em questão as micro, pequenas e
médias empresas e sendo essas reconhecidamente importantes para a geração de emprego e renda
do Brasil, é possível compreender o quanto esses recursos disponibilizados pelo BNDES através
do Cartão são significativos na vida de toda a população brasileira.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO
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47

48
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APÊNDICE B QUESTIONÁRIO

RELATÓRIO

DE

Como você conheceu o Cartão BNDES?
Bancos
Jornais, revistas,
televisão
Fornecedor
Outros

33 59%
18 32%
1
4

RESULTADOS

Jornais,
revistas,
televisão
[18]

DA

APLICAÇÃO

Fornecedor
[1]
Outros [4]

2%
7%
Bancos
[33]

Há quanto tempo a empresa possui o Cartão BNDES?
Não possui
Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos
De 5 a 10 anos
Mais de 10 anos

7
16
27
6
0
0

13%
29%
48%
11%
0%
0%

Qual a razão de a empresa não possuir o cartão BNDES?
Não tem interesse
2 29%
Prefere outras linhas de
0 0%
crédito
Falta documentação
1 14%
Irregularidade fiscal
2 29%
Ausência licença
1 14%
ambiental
Não utiliza recursos de
0 0%
terceiros
Empresa e/ou sócios
0 0%
com restrições
Produtos de interesse
não são financiados
pelo Cartão BNDES

0

0%

Seus fornecedores não
vendem através do
Cartão BNDES

0

0%

Sem limite disponível
no Banco emissor

1 14%

DO
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Quão difícil foi o processo de solicitação/emissão do Cartão BNDES?
1 - Muito difícil
2345 - Muito fácil

0
0
0
15
34

0%
0%
0%
31%
69%

Quão difícil foi o processo de utilização do Cartão BNDES?
1 - Muito difícil
2345 - Muito fácil

0
0
3
33
13

0%
0%
6%
67%
27%

Com que freqüência sua empresa utiliza o Cartão BNDES?
1 - Nunca
2345 - Sempre

12
13
16
8
0

24%
27%
33%
16%
0%
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Quão satisfeito você está com o limite disponibilizado no seu Cartão BNDES?
1 - Muito insatisfeito
2345 - Muito satisfeito

0
2
4
36
7

0%
4%
8%
73%
14%

Quão satisfeito você está com as melhorias implantadas na empresa com a utilização do
Cartão?
1 - Muito insatisfeito
2345 - Muito satisfeito

0
0
0
32
17

0%
0%
0%
65%
35%

Em que foi utilizado o crédito disponibilizado?
Máquinas
Equipamentos
Softwares
Insumos
Veículos
Móveis/acessórios
Automação
Cursos
Construção Civil
Comunicação Visual
Outros

7
14
2
13
8
6
2
0
6
0
0

12%
24%
3%
22%
14%
10%
3%
0%
10%
0%
0%

Obs.: questão permite mais de uma resposta, portanto a
soma das alternativas podem exceder o número de
respondentes.
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Quão satisfeito(a) você está quanto a utilização do Cartão BNDES como um todo?
1 - Muito insatisfeito
2345 - Muito satisfeito

0
0
3
32
14

0%
0%
6%
65%
29%

Quais os principais problemas que sua empresa teve com o processo de utilização do
cartão/processo de compra com o cartão?
Produtos procurados
não são vendidos pelo
Cartão BNDES

8 19%

Fornecedores não
cadastrados no Portal
Cartão BNDES

10 24%

Cobrança de taxas
adicionais pelo
fornecedor devido a
forma de pagamento

9 19%

Prazo de entrega dos
produtos muito longo
Limite disponibilizado
no Cartão BNDES
insuficiente
Nenhum problema

0

0%

1

2%

21 43%
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Com que freqüência sua empresa utiliza outras linhas de crédito?

1 - Nunca
2345 - Sempre

19
9
3
17
1

39%
18%
6%
35%
2%

Referente às características abaixo assinale o grau de importância que elas têm na escolha do
Cartão BNDES para financiar seus projetos:
Prazo de pagamento
Sem importância
Pouco importante
Indiferente
Importante
Muito importante

0 0%
0 0%
0 0%
18 37%
31 63%

Taxas
Sem importância
Pouco importante
Indiferente
Importante
Muito importante

0 0%
0 0%
0 0%
7 14%
42 86%
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Facilidade de uso
Sem importância
Pouco importante
Indiferente
Importante
Muito importante

0 0%
0 0%
0 0%
38 78%
11 22%

Desburocratização
Sem importância
Pouco importante
Indiferente
Importante
Muito importante

0 0%
0 0%
2 4%
32 65%
15 31%

Prestações fixas
Sem importância
Pouco importante
Indiferente
Importante
Muito importante

0 0%
2 4%
8 16%
18 37%
21 43%

Limite disponibilizado
Sem importância
Pouco importante
Indiferente
Importante
Muito importante

0 0%
0 0%
0 0%
28 57%
21 43%
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Diversidade de fornecedores
edores

Sem importância
Pouco importante
Indiferente
Importante
Muito importante

0 0%
0 0%
1 2%
29 59%
19 39%

Variedade de produtos/serviços

Sem importância
Pouco importante
Indiferente
Importante
Muito importante

0 0%
0 0%
0 0%
28 57%
21 43%

Banco emissor
Sem importância
Pouco importante
Indiferente
Importante
Muito importante

2 4%
9 18%
27 55%
11 22%
0 0%
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INFORMAÇÕES A RESPEITO DA EMPRESA

Setor em que atua:
Comércio
Indústria
Serviços
Setor Primário

29 52%
9 16%
18 32%
0 0%

Tempo de atividade:
Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos
De 5 a 10 anos
Mais de 10 anos

1 2%
1 2%
7 13%
22 39%
25 45%

Natureza jurídica:
Empresário / firma
individual
Sociedade privada
limitada
Sociedade privada
anônima aberta
Sociedade privada
anônima fechada
Organização não
governamental
Fundação de direito
privado sem fins
lucrativos
Sociedade cooperativa
Organização da
sociedade civil de
interesse público

6 11%
50 89%
0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%
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Faturamento bruto anual:
Até R$ 1.200.000
De R$ 1.200.001 até
R$ 2.400.000
De R$ 2.400.001 até
R$ 5.000.000
De R$ 5.000.001 até
R$ 16.000.000
De R$ 16.000.001 até
R$ 90.000.000
Acima de R$
90.000.001

18 32%
15 27%
7 13%
15 27%
1

2%

0

0%

INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS RESPONDENTES

Função exercida na empresa:
Sócio(a)
Administrador (a)
Sócio(a) Procurador
(a)
Sócio(a) Cotista
Administrador (a) não
pertencente ao quadro
societário
Funcionário(a) - área
administrativa
Funcionário(a) - área
financeira

46 82%
0

0%

0

0%

5

9%

2

4%

3

5%
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Tempo no cargo:

Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos
De 5 a 10 anos
Mais de 10 anos

1 2%
4 7%
13 23%
17 30%
21 38%

Sexo:

Feminino
Masculino

19 34%
37 66%

Idade:
Até 20 anos
De 20 a 30 anos
De 30 a 40 anos
De 40 a 50 anos
Acima de 50 anos

0 0%
3 5%
23 41%
18 32%
12 21%

Grau de instrução
Ensino Básico
Ensino Médio
Superior incompleto
Superior completo
Pós-graduação /
mestrado / doutorado

0 0%
11 20%
8 14%
27 48%
10 18%
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