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Este capítulo analisa os principais programas de apoio financeiro a empresas de 
pequeno porte no Brasil, implementados pelo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), pelo Programa de Geração de Emprego e 
Renda (Proger), e pelos Fundos Constitucionais de Financiamento. A análise tem 
como objetivos levantar os montantes de financiamentos que essas instituições 
direcionam às micro e pequenas empresas (MPEs) e às médias empresas indus-
triais, comerciais e de serviços, assim como avaliar as condições para o acesso 
das firmas às linhas de crédito, como as taxas de juros, os limites de porte de em-
presas, o público-alvo, as garantias exigidas, entre outras condições e benefícios 
previstos nas normas dos programas de financiamento. 

Dada a importância dos sistemas institucionais de crédito para o incentivo à pes-
quisa e à inovação tecnológica nas empresas, o estudo procurou ainda avaliar se 
as diretrizes que orientam as aplicações de crédito nas instituições citadas prevê-
em a oferta de financiamentos para a inovação tecnológica nas firmas de peque-
no porte, bem como os montantes de crédito que aplicam nessa modalidade. 

No Brasil, a adoção da modalidade de crédito direcionado para apoio às empre-
sas de pequeno porte iniciou-se, em 1965, com a criação, no BNDES, do Progra-
ma de Financiamento à Pequena e Média Empresa (Fipeme) uma linha de crédito 
que tinha como objetivo facilitar a aquisição de máquinas e equipamentos pelas 
empresas de pequeno porte, e, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento 
do parque nacional produtor de bens de capital (Barros e Modenesi, 1973). 
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A partir dessa iniciativa, diversos programas de crédito direcionado foram ins-
tituídos ao longo do tempo, alguns deles dispondo de fundos de aval para a co-
bertura de parte das garantias reais exigidas das empresas nos empréstimos, como 
forma de facilitar a aprovação dos pedidos de crédito. Por utilizar recursos de origem 
fiscal, os programas especiais oferecem condições de prazo para financiamentos de 
investimentos que podem chegar a 20 anos, e empréstimos para capital de giro com 
prazos mais longos que os disponíveis no mercado de crédito livre, além de apli-
carem taxas de juros relativamente baixas se comparadas às adotadas no mercado 
financeiro nacional.  

As falhas no mercado de crédito privado no Brasil (Morais, 2006a) realçam a 
necessidade de aprofundar-se o conhecimento de como vêm sendo utilizados 
os recursos dos programas especiais no apoio aos segmentos empresariais de 
menor porte, além da discussão de ações para o seu aprimoramento. Esse tipo de 
avaliação é ainda mais necessário em razão da redução recente dos recursos exce-
dentes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que irrigam o crédito para as 
empresas de pequeno porte no Proger. Os dados e as informações utilizados na 
análise dos programas foram levantados junto ao BNDES, ao Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE/FAT), e ao Ministério da Integração Nacional (MI). 

O trabalho apresenta, na seção 2, os critérios de porte de empresas utilizados para 
o enquadramento das empresas nos programas de crédito. Na seção 3, é realizada 
uma apreciação geral dos recursos de crédito direcionado utilizados no Brasil, no 
contexto do sistema financeiro, além de uma breve descrição dos principais pro-
gramas de crédito implementados nas últimas cinco décadas. Nas seções 4, 5 e 6 
são analisados os programas de crédito, e na seção 7 são apresentados o sumário 
das análises e os comentários finais.

2 CONCEITOS DE MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA

Para  a avaliação do potencial econômico e da capacidade geradora de empregos 
e de renda das empresas de pequeno porte, assim como para o levantamento de 
informações que permitam mensurar a participação do segmento nos volumes 
de crédito aplicados nas atividades produtivas – seja com recursos financeiros de 
origem governamental, seja com recursos de origem privada –, é importante dis-
por de critérios uniformes de classificação ou de definição de porte de empresa 
(microempresa, pequena, média e grande empresa). Não obstante sejam utilizados 
vários critérios com esses fins no Brasil, ainda não se dispõe de um conceito único 
que seja consensualmente utilizado pelas instituições bancárias e pelos programas 
governamentais de crédito, para a classificação das empresas segundo o tamanho. 
A adoção de um critério único permitiria avaliar os volumes de crédito que os 
mercados financeiros disponibilizam às pequenas empresas, comparado com a sua 
capacidade produtiva na economia, bem como medições mais precisas sobre a 
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sua contribuição na geração de riqueza do País. Para exemplificar, o instituto ofi-
cial de estatísticas econômicas e sociais, o IBGE, ainda não  dispõe, em sua base 
de informações estatísticas, de indicador referente à participação das empresas de 
pequeno porte no Produto Interno Bruto (PIB), que representa uma informação 
econômica das mais relevantes.  

Os vários critérios de porte adotados no Brasil utilizam duas varáveis principais 
para a classificação de firmas por tamanho: o número de pessoas ocupadas e a 
receita anual. A primeira variável tem sido geralmente utilizada em pesquisas e em 
levantamentos estatísticos estruturais destinados à avaliação da participação das 
pequenas e médias empresas na produção setorial de bens e serviços, na geração 
de empregos, na participação na massa de salários e rendimentos, nas exportações, 
entre outros indicadores econômicos e sociais básicos1.

A segundo variável de classificação – a receita anual das empresas – é adotada com 
dois objetivos principais: (i) na fixação das condições de enquadramento de MPEs 
em programas de tributação simplificada do governo federal e dos estados (Sistemas 
Simples de arrecadação de impostos); e (ii) na classificação das empresas para o 
acesso a programas de crédito direcionado governamentais e a linhas regulares de 
crédito de bancos públicos e privados.

A Tabela 1 apresenta os principais limites de receita anual adotados no Brasil, a 
saber: no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte2, 
nas linhas de crédito do BNDES, em programas e fundos governamentais de 
crédito e em bancos privados, nesse último caso representando alguns exemplos 
levantados juntos a grandes bancos (Morais, 2005).

Fontes: Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e normas para empréstimos dos 
fundos e programas de crédito e de bancos privados.

TABELA 1
Conceitos de portes de empresa em programas de crédito 
governamentais e em bancos privados

Programa / banco Porte de empresa (valor da receita anual – em R$) 
 Micro Pequena Média Grande  

Estatuto da Microempresa e  
da Empresa de Pequeno Porte  240 mil 240 mil a 2,4 milhões – – 
BNDES 1,2 milhão 1,2 milhão a 10,5 milhões 10,5 milhões a 60 milhões acima de 60 milhões 
Fundos Constitucionais
de Financiamento  240 mil 240 mil a 2,4 milhões 2,4 milhões a 35 milhões  acima de 35 milhões 
Proger 120 mil 5 milhões – – 

500 mil 
a – até   5 milhões 
b – até 10 milhões 
c – até 15 milhões 

a - até   80 milhões 
b - até 150 milhões 
c - até 180 milhões 

a partir dos 
valores da 

coluna anterior 

Bancos públicos e privados
(limites de receita mais utilizados)

1 como fontes principais de dados para esse tipo de levantamento encontram-se as pesquisas estatísticas setoriais do IBGE, 
os registros anuais do MtE sobre o número de trabalhadores nas empresas contidos na Relação anual de Informações 
Sociais (Rais), e os levantamentos das exportações, por porte de empresas, da Fundação centro de Estudos do comércio 
Exterior (Funcex) para o Serviço Brasileiro de apoio às Micro e pequenas Empresas (Sebrae).
2 lei complementar nº 123/2006.   
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2.1 Emprego Gerado pelas Micro, Pequenas e Médias Empresas 

Em 2005, encontravam-se em atividade 5,6 milhões de empresas de todos os 
portes na economia urbana brasileira, das quais 99,5% podem ser consideradas 
firmas de pequeno porte (até 99 pessoas ocupadas), que empregavam 59,4% do 
total de 31,8 milhões de empregos gerados nas empresas formais (Tabela 2). As 
firmas consideradas grandes, isto é, aquelas com mais de 500 empregados, man-
tinham 26,8% dos empregos. 

TABELA 2
Emprego nas empresas formais, por faixas de pessoal ocupado(¹)

Fonte: Cadastro Central de Empresas – Cempre / IBGE. 
1 Exclusive as empresas do setor agropecuário e os órgãos das administrações públicas federais, estaduais e 
municipais.

Faixa de pessoal
ocupado

 
  

 Empresas Pessoal ocupado  

Nº % Nº % 

De 1 a 9 5.185.446 92,4 10.168.727 31,9 

De 10 a 49 368.027 6,6 6.642.264 20,9 

De 50 a 99 30.700 0,5 2.101.509 6,6 

De 100 a 249 15.989 0,3 2.426.558 7,6 

De 250 a 499 5.638 0,1 1.958.611 6,2 

De 500 e mais 4.989 0,1 8.548.555 26,8 

Total 5.610.789 100,0 31.846.224 100,0 

A Tabela 3 mostra a distribuição dos empregos em quatro grandes setores – in-
dústria, construção, comércio e serviços, segundo faixas de pessoal que repre-
sentam os segmentos micro, pequenas, médias e grandes empresas. O setor com 
maior geração de empregos é o de serviços, que emprega 42,3% do total de 31,8 
milhões de ocupações, ou seja, 13,48 milhões de pessoas. Em segundo lugar 
encontram-se as firmas comerciais, com 28,9%, ou 9,2 milhões de empregos; 
em terceiro estão as firmas industriais, que empregam o correspondente a 24,1% 
do total, representando 7,67 milhões de trabalhadores. As microempresas e as 
pequenas empresas empregam maior contingente de trabalhadores nos setores 
de comércio (83,5% do total do setor) e de serviços (52,8%).
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TABELA 3
Emprego na indústria, construção, comércio e serviços, por faixas de 
pessoal ocupado

Indústria Construção Comércio Serviços 

% 

1.060.268 

2.328.505 

1.479.619 

2.808.489 

7.676.881 

13,8 

30,3 

19,3 

36,6 

100,0 

247.424 

460.473 

374.355 

391.020 

1.473.272 

16,8 

31,3 

25,4 

26,5 

100,0  

5.110.150 

2.583.047 

573.522 

948.047 

9.214.766 

55,5 

28,0 

6,2 

10,3 

100,0 

3.750.885 

3.371.748 

1.957.673 

4.400.999 

 13.481.305  

27,8 

25,0 

14,5 

32,6 

100,0 

Faixa de
pessoal
ocupado

Pessoal
ocupado

% Pessoal
ocupado

% Pessoal
ocupado

% Pessoal
ocupado

 

De 1 a 9 

De 10 a 99 

De 100 a 499 

De 500 a mais 

Total 

3  VISÃO GERAL DO CRÉDITO DIRECIONADO

O mercado de crédito no Brasil é constituído por dois grandes segmentos, que 
apresentam diferentes especificidades segundo a origem dos recursos e as condi-
ções aplicadas nos empréstimos e nos financiamentos: o crédito livre e os recur-
sos direcionados. No crédito livre, as taxas de juros, prazos e demais condições 
aplicadas nos empréstimos são determinados pelo banco emprestador, ou esta-
belecidas por meio de negociações entre o banco e o tomador de crédito, com 
base em recursos supridos pelo mercado. No crédito direcionado, os recursos 
provêm de fontes institucionais3, e as condições para a concessão dos emprésti-
mos – como as taxas de juros, os segmentos econômicos atendidos e o porte de 
beneficiários – são previamente definidas nas normas dos respectivos fundos e 
programas de crédito. 

Há uma diferença importante quanto ao tipo de agente financeiro que partici-
pa da intermediação dos recursos do crédito direcionado, seja para as MPEs e 
médias empresas,  seja para as grandes empresas. Enquanto os bancos privados 
podem participar, como agentes financeiros, da intermediação dos recursos de 
crédito direcionado administrados pelo BNDES, no caso dos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento e do Proger somente participam as instituições finan-
ceiras federais. 

 

3 a fonte primária do crédito direcionado aplicado nos setores da indústria, comércio e serviços, além de parte dos 
recursos destinados à agropecuária, encontram-se nos seguintes dispositivos da constituição Federal: (i) no artigo 159, 
I, c, que determina a destinação de 3% dos Impostos sobre a Renda (IR) e do Imposto sobre produtos Industrializados  
(IpI) para aplicação nas regiões Norte, Nordeste e centro-oeste, e (ii) no artigo 239, que dispõe sobre os recursos 
do Fundo de amparo ao trabalhador (Fat) destinados ao BNDES e a programas de Geração de Emprego e Renda 
(proger). 
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A Tabela 4 apresenta uma visão geral das aplicações totais de crédito nos seg-
mentos de recursos livres e de recursos direcionados, em 2003 e 2007. Do total 
de R$ 574,5 bilhões de saldos de empréstimos e de financiamentos aplicados em 
dezembro de 2007 (excluídos os financiamentos à habitação), R$ 230,4 bilhões 
(40,1%) constituíam-se de recursos direcionados. A modalidade vem diminuindo 
sua participação no sistema de crédito no Brasil, principalmente em razão da 
maior expansão, após 2003, dos saldos de empréstimos no mercado de crédito 
livre às empresas (expansão real de 94% em 2004-2007) em comparação aos 
saldos de financiamentos do BNDES – a maior fonte de crédito direcionado –, 
que apresentaram menores taxas de crescimento no período (expansão real de 
43% em 2004-2007). 

TABELA 4
Empréstimos do sistema financeiro a pessoas jurídicas e a empresários 
individuais: recursos direcionados e recursos livres – 2003 e 2007 
(Valores constantes em R$ bilhões de dez. 2007)(3)

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no Banco Central do Brasil (Bacen).
1 Os recursos para a agropecuária e do BNDES incluem financiamentos a pessoas físicas.
2 Os recursos domésticos incluem operações de            . 
3 Índice de preços: IPCA/IBGE

Modalidade de crédito 
Saldo dos empréstimos (dezembro) 

 
2003 2007 

Valor % Valor % 

Recursos direcionados  

Agropecuária(1) 

BNDES(1) 

Outros créditos direcionados 

Recursos livres  

  Recursos domésticos(2)    

Recursos externos

Total 

171,6 
55,0 

111,6 

5,0 
177,8 
119,0 

58,8 
349,4 

49,1

15,7 

31,9 

1,4 
50,9 
34,1 

16,8 
100,0 

230,4 

63,4 

159,8 

7,2

344,1 
275,6 

68,5 
574,5 

40,1 

11,0

27,8 

1,3 
59,9 
48,0 

11,9 
100,0 

3.1  Condições de Acesso ao Crédito Direcionado

Os programas de crédito direcionado representam as únicas fontes de recursos 
no sistema de crédito brasileiro para financiamentos de investimentos de médio 
e de longo prazos nas empresas. Na modalidade de capital de giro, os programas 
dispõem de empréstimos com prazo superior a um ano, que pode variar até cerca 
de três anos (uma oferta não existente no mercado de crédito livre), seja associa-
do com financiamentos para investimentos, seja como crédito para giro puro.
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Nas análises das solicitações de crédito nos programas especiais, os bancos que 
participam como agentes financeiros exigem, além das avaliações dos dados ca-
dastrais e da classificação de risco de crédito – segundo as normas do Bacen – 
informações mais completas do requerente em razão dos prazos mais  longos, 
do risco de crédito assumido na aplicação dos repasses dos fundos (de origem 
fiscal ou do FAT), e das taxas mais baixas de juros, bem como a apresentação, 
por parte das empresas, de um projeto de viabilidade econômico-financeira que  
demonstre a capacidade de pagamento dos empréstimos para investimentos, 
conforme definem as instruções e as normas dos fundos e dos programas. Essas 
exigências de documentações, muitas vezes em excesso – segundo os próprios 
agentes financeiros –, como são os casos das certidões relativas às obrigações 
tributárias e trabalhistas, acabam por impor dificuldades e demoras na liberação 
das solicitações de crédito.

Outra condição que dificulta o acesso ao crédito para investimentos são as exi-
gências de apresentação de garantias reais, equivalentes, normalmente, a um per-
centual variável de 100% a 130% do valor do crédito. Essa barreira tem sido par-
cialmente contornada pela utilização de fundos de garantia de crédito, ou fundos 
de aval, instituídos no âmbito do governo federal, tais como o Fundo de Garantia 
de Promoção da Competitividade (FGPC), administrado pelo BNDES (atual-
mente em processo de rápido esvaziamento em razão da diminuição dos recursos 
orçamentários para a cobertura das garantias); o Fundo de Aval para a Geração 
de Emprego e Renda (Funproger), administrado pelo Banco do Brasil; e o fundo 
do aval do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

3.2  Evolução dos Programas e Fundos Especiais de Crédito às 

Micro, Pequenas e Médias Empresas

Numa visão retrospectiva, a alocação de crédito de fontes institucionais às MPEs 
e às médias empresas é representada pelos seguintes principais programas e fun-
dos, segundo o ano em que foram instituídos. Alguns desses programas e fundos 
se encontram em vigor, enquanto outros, mais antigos, já foram desativados. 

a) Criação, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), em 
1965, da primeira importante fonte de recursos para o financiamento de investi-
mentos das empresas de menor porte: a linha de crédito Programa de Financia-
mento à Pequena e Média Empresa (Fipeme).

b) Instituição, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), em 1970, de linha de 
crédito para capital de giro para micro, pequenas e médias empresas, cuja fonte 
de recursos era constituída pela liberação de uma parcela dos depósitos compul-
sórios mantidos pelos bancos públicos e privados no Banco Central. As taxas 
máximas de juros cobradas nos empréstimos e a parcela dos depósitos compul-
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sórios liberados para aplicação eram previamente definidas em normas específi-
cas do Banco Central. Essa medida permaneceu em vigor até 1990 (Resoluções 
nº 388, de 1976, e 695, de 1981, e outras, do Banco Central).

c) Criação, pela Constituição Federal de 1988, dos Fundos Constitucionais de Fi-
nanciamento do Centro-Oeste (FCO), do Norte (FNO), e do Nordeste (FNE), 
para a concessão de crédito a empresas de todos os portes das três regiões, com 
prioridade para as MPEs. 

d) Instituição, em 1991, do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), 
para apoio de crédito na modalidade pós-embarque às exportações, e a equali-
zação de taxas de juros em financiamentos de exportações de microempresas, 
pequenas e médias empresas (MPMEs).

e) Instituição, em 1995, do Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger), 
com recursos do FAT, para a concessão de crédito a MPEs, a microempreende-
dores informais e a outros segmentos com dificuldades de acesso ao crédito, por 
meio de instituições financeiras oficiais federais.

f) Implementação do “Programa Brasil Empreendedor”, entre 1999 a 2002.  
O Programa coordenou as atividades de empréstimos de cinco bancos públicos 
federais (BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Banco do 
Nordeste e Banco do Brasil) e tinha como objetivo ampliar, de forma acelerada, 
a oferta de crédito às MPMEs, acompanhado de assistência técnica e gerencial às 
empresas, além da concessão de garantias por meio de fundos de avais do gover-
no federal e do Sebrae (Morais, 2005). 

g) Instituição, em 2003, na Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Pro-
grama Pró-Inovação, com base em recursos do FAT, para financiamentos de pro-
jetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I ) de empresas de médio e 
de grande portes, com taxas de juros subsidiadas; criação na Finep, em 2004, do 
Programa Juro Zero, para financiamentos de PD&I de micro e pequenas empre-
sas, também com recursos do FAT. 

h) Adoção, a partir de 2003, das seguintes medidas de apoio ao crédito para mi-
croempreendedores: (i) liberação de 2% dos depósitos compulsórios mantidos 
pelo sistema bancário no Banco Central, para ampliação dos recursos para mi-
crocrédito e microfinanças; (ii) instituição do Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado (PNMPO), em 2005, para empréstimos a microempreen-
dedores com renda bruta anual de até R$ 60 mil, destinados a investimentos fixos 
e a capital de giro, no valor de até R$ 10 mil; o programa utiliza recursos do FAT 
e parte dos 2% liberados dos depósitos compulsórios (Lei nº 11.110/2005).

A Tabela 5 apresenta a evolução dos recursos desembolsados ou contratados 
pelos três programas analisados, no período de 2002 a 2006. Foram excluídos os 
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financiamentos à agropecuária nos três programas, uma vez que a presente anali-
se é voltada às atividades de crédito das empresas de pequeno porte da indústria, 
comércio e serviços. Do total de R$ 60,5 bilhões em financiamentos a todos os 
portes de empresas, em 2006, R$ 12,2 bilhões foram emprestados a empresas de 
micro e pequeno portes, que correspondem a 20,1% de participação no total. Por 
programa, a participação corresponde a 8,3% nos financiamentos totais do BN-
DES, a 14,5% nos Fundos Constitucionais e a 100% no Proger Urbano, segundo 
as análises nas seções específicas deste trabalho.

TABELA 5
Programas especiais de crédito – financiamentos à indústria, comércio
e serviços – 2002-2006
(Valores em R$ milhões de 2007)(1)

Fontes: BNDES, Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil, 2007a), Ministério da Integração Nacional 

(Brasil, 2007b). 
1 Índice de preços: IPCA

Programa  

BNDES 

Proger Urbano 

Fundos Constitucionais de Financiamento 

Total 

2002 

46.202  

1.699 

805  

48.706 

2003 

35.333  

3.128 

1.395  

39.856 

2004 

37.738  

5.233 

3.044  

46.015 

2005 

45.839  

6.671 

3.232  

55.742 

2006 

49.478  

7.624 

3.348  

60.450 

4  FINANCIAMENTOS DO BNDES  ÀS MICRO, PEQUENAS  

E MÉDIAS EMPRESAS

O BNDES foi instituído em 1952, com o objetivo de conceder apoio financei-
ro ao desenvolvimento da infra-estrutura econômica do País e à ampliação dos 
investimentos fixos das empresas brasileiras. Como banco de desenvolvimento, 
representa a principal instituição para o financiamento de investimentos no Brasil. 
O saldo dos seus financiamentos à indústria, ao comércio, aos serviços e ao setor 
rural alcançou, em dezembro de 2007, R$ 160 bilhões, equivalentes a 25,8% do 
saldo total de empréstimos e de financiamentos do sistema bancário brasileiro a 
esses setores (Banco Central do Brasil, 2008). 

As operações de financiamento são realizadas tanto diretamente, nos casos de cré-
dito de valor acima de R$ 10 milhões, como indiretamente, por intermédio de 
instituições financeiras credenciadas, constituídas por bancos privados e públicos, 
nas operações de qualquer valor.   
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Desde 1965, com a criação da linha de crédito Fipeme, o BNDES vem atuando 
na concessão de financiamentos às empresas de pequeno porte. A partir de 1974, 
o banco passou a receber os recursos arrecadados no Programa de Integração 
Social (PIS) e no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep), para aplicá-los em programas especiais de desenvolvimento4. A Consti-
tuição Federal de 1988 modificou a alocação dos recursos dos referidos fundos 
ao determinar o direcionamento dos recolhimentos dos dois programas para o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e o repasse de pelo menos 40% ao 
BNDES para a aplicação em programas de desenvolvimento.

Na década de 1980, o BNDES passou a incentivar o microcrédito com  a criação 
do Programa de Apoio à Microempresa (Promicro). Atualmente, apóia o desen-
volvimento do microcrédito com base nas diretrizes do PNMPO. 

O apoio às MPMEs, assim como às empresas de maior porte, é efetivado ou por 
meio de linhas de financiamento, como o Finame-Máquinas e Equipamentos, o 
BNDES automático e as linhas de apoio à exportação; ou por meio de progra-
mas específicos de financiamento, com vigência temporária. Os financiamentos 
destinam-se a diversas finalidades: inversões fixas em instalações em geral; aqui-
sições de bem de capital; capital de giro associado a investimentos; importações 
de equipamentos sem similar nacional; leasing; aquisições de ônibus e caminhões; 
e inovação e desenvolvimento tecnológico, entre outras modalidades de investi-
mentos. 

Desde a segunda metade da década de 1990, o BNDES vem adotando  diretrizes 
especiais para elevar a participação das MPMEs nos seus financiamentos, me-
diante oferta de condições de crédito mais favoráveis em relação às concedidas 
às empresas de maior porte, como a concessão de maior percentual de adianta-
mento de crédito e a criação de um fundo de garantia de crédito (FGPC) para 
complementar as garantias exigidas às empresas financiadas, além da cobrança de 
menor taxa de spread básico5. Diversos instrumentos de crédito específicos para as 
MPMEs vem sendo adotados, com condições diferenciadas e favorecidas, com o 
objetivo de ampliar as oportunidades de acesso a financiamentos de investimento e 
de capital de giro, e apoiar as exportações do segmento. 

O principal dos novos instrumentos de crédito é o Cartão BNDES, uma linha de 
crédito rotativa pré-aprovada, de uso automático, lançada em 2003, que financia 
a aquisição de bens de capital e de bens de produção em geral, no valor de até  
R$ 250 mil, por operação, com prazo de até 36 meses, e taxa de juros em torno de 
1% ao mês. O mecanismo dispõe de cerca de 5.400 fabricantes credenciados, que 
vendem por meio do cartão, o qual vem sendo operacionalizado por três bancos 
credenciados: Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Em 2006 
o cartão apresentou crescimento de 214% nos desembolsos em comparação aos 

4 para as origens do fundo pIS/pasep, ver nota 14. 
5 BNDES (2000) e BNDES (Relatório anual de 2005).  
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do ano anterior, ou R$ 225 milhões, correspondendo a 17,6 mil operações de 
crédito; em 2007, o crescimento foi de 126% nos desembolsos, que alcançaram 
R$ 509 milhões. O número de cartões emitidos até janeiro de 2008 alcança um 
total de 130 mil, que corresponde a crédito total aprovado de R$ 3,3 bilhões. 

Outro mecanismo especial consiste na linha para exportações Pré-Embarque Em-
presa Âncora, voltada ao financiamento de empresa de maior porte que viabiliza a 
exportação indireta de bens produzidos por MPMEs. A empresa âncora pode ser 
uma trading company, uma comercial exportadora, ou uma empresa industrial que 
se encarregue da logística e da gestão financeira das operações, além da exporta-
ção dos bens produzidos por empresa de menor porte.

Uma ação específica para a concessão de crédito para capital de giro consiste no 
Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacitação de Geração de Emprego 
e Renda (Progeren), com vigência até 31 de dezembro de 2008, destinado a em-
presas localizadas em municípios selecionados, que contam com aglomerações 
produtivas (arranjos produtivos locais – APLs).

No apoio à inovação tecnológica nas empresas, as diretrizes de aplicação de re-
cursos do BNDES alinharam-se, de 2004 a 2007, à Política Industrial, Tecno-
lógica e de Comércio Exterior (PITCE) do governo federal6. Com esse objeti-
vo, foram lançados ou reforçados diversos programas para o desenvolvimento 
tecnológico de setores específicos, como o Programa para o Desenvolvimen-
to da Indústria Nacional de Software e Serviços da Tecnologia da Informação 
(Prosoft), o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial 
da Saúde (Profarma); o Criatec, fundo de investimentos para a capitalização de 
empresas nascentes de base tecnológica (capital semente); e o Programa de apoio 
à implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD-T), entre 
outros. Uma linha de atuação mais geral, destinada ao apoio à modernização tec-
nológica da produção industrial, é representada pelo Programa de Modernização 
da Indústria Nacional (Modermaq), que oferece ao setor industrial e ao setor de 
saúde financiamento para a aquisição de máquinas e equipamentos com taxa de 
juros fixa de 12% ao ano. 

Na revisão das suas políticas operacionais, o BNDES reafirmou como uma das 
suas prioridades o apoio à pesquisa e à inovação nas empresas (BNDES, Rela-
tórios Anuais de 2005 e 2006). Como resultado, foi reativado, em 2006, o Fun-
do Tecnológico (Funtec), voltado à concessão de recursos não reembolsáveis 
para o desenvolvimento de energias renováveis, semicondutores, medicamentos, 
insumos para doenças negligenciadas e fármacos, além de terem sido criadas 
duas novas linhas de financiamento à inovação (Linha Inovação: PD&I e Linha 
Inovação: Produção). No início de 2008, essas duas linhas e o Funtec foram sus-
pensos para reformulação, no contexto da nova política industrial lançada pelo 
governo federal em maio de 2008. Ainda para esse ano, seguindo a decisão de 

6 para uma descrição das diretrizes da pItcE, ver o capítulo 2 deste livro. 
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maior apoio ao desenvolvimento tecnológico, foram alocados maiores volumes 
de recursos para o financiamentos à indústria de software e de serviços correlatos 
(dotação de R$ 1 bilhão para 2008) e à cadeia produtiva farmacêutica (dotação 
de R$ 3 bilhões). 

4.1  Condições nos Financiamento 

O BNDES adota os seguintes limites de valor de receita operacional anual para 
a classificação das empresas por porte:

• Microempresa: até R$ 1,2 milhão;

• Pequena empresa: de R$ 1,2 milhão a R$ 10,5 milhões; e

• Média empresa: de R$ 10,5 milhões a R$ 60 milhões.

Algumas das condições diferenciadas que concede nos financiamentos às  
MPMEs são as seguintes:

a) Spread básico do BNDES de 1% para as MPMEs, na linha BNDES Automá-
tico, e isenção da taxa de intermediação financeira de 0,8%. Fixação do limite de 
spread a ser cobrado pelo agente financeiro nos financiamentos às MPMEs7.

b) Linha BNDES automático: nos empréstimos para capital de giro associado 
a investimentos, as microempresas recebem até 70% do valor dos demais itens 
financiados do projeto; as pequenas e as médias empresas, até 40%; e, as grandes 
empresas, 15%. Nos itens de investimentos, exceto máquinas e equipamentos, 
as MPEs podem receber até 100% do valor do projeto, e, as grandes empresas, 
70%.

c) Linha Finame: nos financiamentos para a aquisição de máquinas e equipa-
mentos nacionais, as MPMEs podem receber até 100% do valor dos bens, e, 
as grandes empresas, 70%. Nos empréstimos para capital de giro associado ao 
investimento, as microempresas recebem até 50% do valor das máquinas e equi-
pamentos, e, as pequenas e médias empresas, 30%.

7 as condições de financiamento mostradas nesta seção eram as prevalecentes em maio de 2008, mês de lançamento 
do plano política de Desenvolvimento produtivo (pDp), que deverá alterar prazos e encargos financeiros de alguns 
programas e linhas de crédito do BNDES.  a taxa de juros dos financiamentos dos agentes financeiros cobrada das 
empresas é o resultado dos seguintes componentes de custo: (i) o custo financeiro da captação dos recursos do 
BNDES; (ii) o spread básico do BNDES e a taxa de intermediação financeira; e (iii) a remuneração (spread) do agente 
financeiro. Nos financiamentos à produção e à comercialização para o mercado interno, o custo da captação do BNDES 
corresponde à taxa de Juros de longo prazo (tJlp), que remunera os recursos do Fat repassados ao BNDES. Em 2004 
e 2005, a tJlp foi de 9,75%; e a partir do segundo semestre de 2007 foi fixada em  6,25%. a respeito do custo dos 
recursos repassados pelo Fat, ver notas no site da instituição: o Fat e o BNDES, e BNDES (2005a). 
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d) Utilização do Fundo de Garantia de Promoção da Competitividade (FGPC) para 
complementar as garantias exigidas às MPEs e às médias empresas exportadoras. 
O risco coberto pelo FGPC é de 70% a 80% do financiamento. 

e) Não exigência da apresentação de garantias reais às MPEs quando a operação for 
garantida pelo FGPC, nos financiamentos de até R$ 500 mil. Nas operações de apoio 
à exportação, as garantias reais poderão ser dispensadas nos financiamentos de até 
US$ 500 mil.

4.2  Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas  

nos Desembolsos do BNDES 

Conforme se comentou, o BNDES vem implementando, desde a década pas-
sada, diversas linhas de crédito e programas especiais dirigidos às empresas de 
pequeno porte, com o objetivo de melhorar as condições de acesso aos seus 
financiamentos. Essa política tem como base o fato de a fonte principal de seus 
fundos financeiros, o FAT, determinar como meta principal na utilização dos 
recursos que excedem à reserva mínima de liquidez do FAT – os quais repassa 
aos bancos oficiais federais sob a forma de depósitos especiais remunerados – a 
concessão de crédito em programas que gerem emprego e renda na economia 
(ver nota 14). Paralelamente, o BNDES adotou, durante alguns anos da primeira 
metade desta década, diversas medidas para estimular os seus agentes financeiros 
a direcionarem maiores volumes de crédito às empresas de pequeno porte (Mo-
rais, 2006b). 

A importância do crédito para a ampliação do emprego foi avaliada em estudo 
recente do BNDES, que procurou medir o efeito do apoio financeiro nas empre-
sas que receberam financiamentos, entre os anos de 2001 e 2005, em comparação 
com as empresas não financiadas. A avaliação concluiu que: (i) o crescimento 
do emprego foi maior nas empresas financiadas, tendo alcançado 5,1% ao ano; 
enquanto nas não financiadas foi de 3,3%; e (ii) a taxa anual de crescimento do 
emprego foi maior nas empresas menores, registrando-se 3,7% nas grandes em-
presas, 6,2% nas médias, 8,2% nas pequenas, e 19% nas microempresas (Torres 
Filho e Puga, 2006). Concluiu-se, assim, que os financiamentos do BNDES aju-
dam a promover o emprego, além de apresentarem impactos positivos maiores 
nas empresas de menor porte. 

Os financiamentos às pequenas empresas são efetivados, principalmente, por in-
termédio dos agentes financeiros do BNDES, uma vez que as operações diretas 
se realizam nos financiamentos de maior porte, de valor acima de R$ 10 milhões. 
Há, contudo, algumas exceções para a negociação de financiamentos diretos me-
nores com o BNDES, a partir de R$ 1 milhão. 
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A Tabela 6 mostra a evolução dos desembolsos de financiamentos do sistema 
BNDES, de 2002 a 2007, distribuídos por portes de empresa. Em 2007, foram 
desembolsados R$ 59,9 bilhões para empresas de todos os portes, na indústria, 
comércio e serviços. Esse valor representa crescimento de 29,6% em compara-
ção aos desembolsos efetivados no ano-base da tabela, isto é, 2002, que havia 
registrado um forte crescimento em comparação aos dos anos anteriores, e, por 
esse motivo, foi utilizado como referência para a avaliação dos desembolsos em 
2007. 

Analisando-se a evolução dos desembolsos nos anos iniciais da série, de 2002 
para 2003, observam-se comportamentos distintos nos montantes de financia-
mentos para as empresas de micro e de pequeno portes em comparação aos rea-
lizados para as de grande porte: enquanto caem fortemente os desembolsos para 
as grandes firmas, como decorrência da crise econômica que então se verificou, e 
que afetou sensivelmente as intenções de investimento e a confiança dos empre-
sários no desempenho da economia8, cresceram os recursos para os segmentos 
de menor porte. No período mais longo, isto é, de 2002 a 2007, os desembolsos 
às MPEs passaram de R$ 2,9 bilhões para R$ 6,1 bilhões, o que indicou expan-
são acumulada de 109,2%; os desembolsos para as médias empresas cresceram 
80,1% e, para as grandes empresas, 19,8%. Os desembolsos para as MPEs se 
aceleraram de 2006 para 2007, passando de R$ 4,1 bilhões para R$ 6,1 bilhões.

TABELA 6
BNDES – desembolsos à indústria, comércio e serviços, por porte 
de empresa – 2002-2007
(Em R$ milhões de 2007)(1)

Fonte: elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES. 
1 Índice de preços: IPCA.

Porte 
Valor dos desembolsos anuais 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2007 / 2002 

% 
Micro  1.060  1.561  1.404  1.865    1.767  2.680  152,8 

Pequena 1.837  2.176  1.962  2.322  2.302  3.381  84,1 

MPE 2.897  3.737  3.366  4.188  4.069  6.061  109,2 

Média 3.245  3.124  3.330  3.956  4.150  5.845  80,1 

Grande  40.061  28.473  31.042  37.694  41.258  47.988  19,8 

Total 46.202  35.333  37.738  45.839  49.478  59.894  29,6 

8 o ano de 2003 foi marcado por taxa elevada de inflação (12,5%); estagnação das atividades econômicas – o pIB 
apresentou crescimento reduzido de 1,1% –; e insegurança sobre os rumos econômicos do novo governo então 
empossado.
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Como resultado das diferentes taxas de expansão nos desembolsos entre 2002 
e 2007 podem-se observar as alterações ocorridas nas participações relativas de 
cada um dos portes de firmas no volume total de recursos do BNDES (Tabela 
7). Verifica-se, preliminarmente, que a participação máxima das MPEs ocorreu 
em 2003, com 10,6%. Nesse ano, a ação financiadora do BNDES foi marcada 
por atuação anticíclica, ao direcionar volume maior de recursos para as pequenas 
empresas, como forma de contrabalançar a redução das atividades econômicas e 
influenciar a retomada do crescimento econômico. Os dados para o ano de 2007 
indicam crescimento expressivo da participação das empresas de menor porte 
em  comparação ao verificado no ano de 2002: as MPEs absorveram 10,1% dos 
desembolsos, as médias receberam 9,8%, e as grandes tiveram a participação 
diminuída de 86,7% para 80,1%.

TABELA 7
BNDES – participação nos desembolsos à indústria, comércio e 
serviços, por porte de empresa – 2002-2007

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES.

Porte 
Participação (%) 

Micro  

Pequena 

MPE 

Média 

Grande  

Total 

2002 

2,3 

4,0 

6,3 

7,0 

86,7 

100,0 

2003 

4,4 

6,2 

10,6 

8,8 

80,6 

100,0 

2004 

3,7 

5,2 

8,9 

8,8 

82,3 

100,0 

2005 

4,1 

5,1 

9,2 

8,6 

82,2 

100,0 

2006 

3,6 

4,6 

8,2 

8,4 

83,4 

100,0 

2007 

4,5 

5,6 

10,1 

9,8 

80,1 

100,0 

4.2.1  Desembolsos por porte e setor

Avalia-se, a seguir, como evoluíram os desembolsos às empresas, por porte, se-
gundo os setores de atividade. A Tabela 8 mostra os valores setoriais, dispostos 
em ordem decrescente de valor, para os quatro tamanhos de empresas. Analisan-
do-se o período como um todo, observa-se que os desembolsos para transportes, 
que já se destacavam em 2002, passaram a ocupar posição proeminente em 2007 
para os segmentos das micro, pequenas e médias empresas, dado o grande cres-
cimento real, no período, de 451% para microempresas, de 218% para pequenas, 
e de 258% para as médias. Contrariamente, os desembolsos para os segmentos 
de pequeno porte na indústria de transformação apresentaram baixo dinamis-
mo quando observados ao longo do período, mas voltaram a crescer no ano de 
2007. Para as grandes empresas, os dados mostram que ocorreu, no período, 
crescimento real acima de 200% em três setores: construção (263%), transportes 
(234%) e indústria extrativa (226%). 
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Avaliando-se a evolução dos desembolsos em 2007, observa-se que o setor com 
maior crescimento para a micro e a pequena empresa foi o de comércio, que re-
gistrou taxas de expansão de 132% e de 120%, respectivamente. Também foram 
elevadas as taxas de expansão em serviços, 85% e 50%, respectivamente, para os 
dois portes de empresas. Ocorreu queda nos desembolsos às grandes empresas 
da indústria de transformação, em 2007, como resultado da forte diminuição dos 
financiamentos para exportação, que caíram de US$ 6,4 bilhões, em 2006, para 
US$ 4,2 bilhões em 2007, especialmente nos setores de veículos automotores e 
de aeronaves. 

TABELA 8
BNDES – desembolsos de crédito por setor e por porte de 
empresa – 2002-2007
(Valores em R$ milhões de 2007)(1)

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES.
1 Índice de preços: IPCA médio anual. 
2 Incluem transportes terrestres, aquaviários, aéreos e atividades anexas. 
3 Incluem alojamento e alimentação; correios e comunicação; atividades imobiliárias e serviços às empresas; 
educação; saúde e serviço social; intermediação financeira; administração pública e seguridade social, entre 
outros.

Porte Setor Desembolsos 

Micro

 

Pequena

 

Média

 

Grande

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Transportes(2) 322  627  994  1.369  1.191  1.775  
Comércio     209  400  116  97  128  297  
Ind. de transformação 238  292  144  181  182  234  
Serviços(3) 200  160  85  104  122  226  
Construção 66  55  38  80  113  117  
Indústria extrativa 22  25  23  32  28  30  
Energia elétrica  1      1  4  3  3  1  
Total  1.060  1.561  1.404  1.865  1.767  2.680  
Transportes(2) 599  777  1.111  1.345  1.337  1.904  
Ind. de transformação 493  544  374  385  336  558  
Serviços(3) 257  235  155  173  198  296  
Comércio 310  451  172  114  139  306  
Construção 139  108  98  209  215  242  
Indústria extrativa 31  48  26  57  54  68  
Energia elétrica 7  13     26  40  23  7  
Total  1.837  2.176  1.962  2.322  2.302  3.381  
Transportes(2) 906  1.369  1.682  1.774  2.101  3.240  
Ind. de transformação  975  937  942  1.201  946  1.268  
Serviços(3) 289  245  178  297  395  431  
Construção 152  124  152  274  309  366  
Comércio 197  349  222  175  234  262  
Energia elétrica 702  78  118  195  134  230  
Indústria extrativa 22  21  38  40  31  48  
Total  3.245  3.124  3.330  3.956  4.150  5.845  
Ind. de transformação 22.413  17.721  16.395  23.121  25.217  23.336  
Energia elétrica 11.767  6.304  7.672  6.767  5.025  7.818  
Transportes(2) 1.884  1.701  2.456  2.923  3.819  6.293  
Serviços(3) 2.005  1.074  2.678  2.751  3.376  5.564  
Construção 714  702  1.115  1.246  954  2.401  
Comércio 1.001  872  532  651  1.467  1.671  
Indústria extrativa 277  98  193  236  1.399  904  
Total  40.061    28.473  31.042  37.694  41.258  47.988  
Desembolso total 46.202  35.333  37.738     45.839  49.478  59.894  



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

405

A Tabela 9 complementa os resultados comentados na Tabela 8, ao apresentar as 
alterações relativas nas participações setoriais em comparação aos totais desem-
bolsados para cada porte de empresa. Conforme se comentou, o setor de trans-
portes – que engloba as empresas financiadas pelo sistema BNDES nos ramos 
de transportes terrestres, aquaviários, aéreos e atividades anexas aos transportes – 
aumentou a sua participação nos quatro segmentos de empresas, passando a par-
ticipar com os seguintes percentuais dos desembolsos: microempresas, 66,2%; 
pequenas empresas, 56,3%; médias empresas, 55,4%; e grandes empresas, 13,1%. 
Quanto à participação nos desembolsos à indústria de transformação, reduziu-se, 
em 2007, em comparação aos de 2002, para as micro, pequenas e médias em-
presas para, respectivamente, 11,1%; 16,5% e 21,7%, enquanto para as grandes 
empresas a participação caiu de 55,9% para 48,6% entre os dois anos. 

TABELA 9
BNDES – distribuição dos desembolsos de crédito por porte de empresa 
e setor – 2002-2007

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES.
1 Incluem transportes terrestres, aquaviários, aéreos e atividades anexas; 
2 Incluem alojamento e alimentação; correios e comunicação; atividades imobiliárias e serviços às empresas; 
educação; saúde e serviço social; intermediação financeira; administração pública e seguridade social entre outros.

Porte Setor %

Micro 

Pequena 

Média 

Grande 

Transportes(1) 30,4  40,2  70,8  73,4  67,4  66,2  
Comércio 19,8  25,6  8,3  5,2  7,2  8,7  
Ind. de transformação 22,5  18,7  10,3  9,7  10,3  11,1  
Serviços(2) 18,9  10,2  6,1  5,6  6,9  8,5  
Construção 6,3  3,5  2,7  4,3  6,4  4,4  
Indústria extrativa 2,1  1,6  1,6  1,7  1,6  1,1  
Energia elétrica  0,1  0,1   0,3  0,1  0,1  0,0  
Total  100  100  100  100  100  100  
Transportes(1) 32,6  35,7  56,7  57,9  58,1  56,3  
Ind. de transformação 26,9  25,0  19,1  16,6  14,6  16,5  
Serviços(2) 14,0  10,8  7,9  7,5  8,6  8,8  
Comércio 16,9  20,7  8,8  4,9  6,1  9,1  
Construção 7,6  5,0  5,0  9,0  9,3  7,2  
Indústria extrativa 1,7  2,2  1,3  2,4  2,4  2,0  
Energia elétrica 0,4  0,6  1,3  1,7  1,0  0,2  
Total  100  100  100  100  100  100  
Transportes(1) 27,9  43,8  50,5  44,8  50,6  55,4  
Ind. de transformação 30,1  30,0  28,3  30,3  22,8  21,7  
Serviços(2) 8,9  7,9  5,3  7,5  9,5  7,4  
Construção 4,7  4,0  4,6  6,9  7,5  6,3  
Comércio 6,1  11,2  6,7  4,4  5,6  4,5  
Energia elétrica 21,6  2,5  3,5  4,9  3,2  3,9  
Indústria extrativa    0,7  0,7  1,1  1,0  0,7  0,8  
Total  100  100  100  100  100  100  
Ind. de transformação 55,9  62,2  52,8  61,3  61,1  48,6  
Energia elétrica 29,4  22,1  24,7  18,0  12,2  16,3  
Transportes(1) 4,7  6,0  7,9  7,8  9,3  13,1  
Serviços(2) 5,0  3,8  8,6  7,3  8,2  11,6  
Construção 1,8  2,5  3,6  3,3  2,3  5,0  
Comércio 2,5  3,1  1,7  1,7  3,6  3,5  
Indústria extrativa 0,7  0,3  0,6  0,6  3,4  1,9  
Total  100  100  100  100  100  100  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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4.2.2  Evolução das contratações de financiamento

Uma análise complementar à avaliação do comportamento dos desembolsos de 
crédito consiste no acompanhamento do número anual de contratos de finan-
ciamentos. Variações positivas no número de operações de crédito representam 
um indicador relevante de acesso a financiamentos; mostram, ainda, a impor-
tância relativa de setores, de atividades ou de estratos de empresas no acesso ao  
crédito.  

É o que mostra a Tabela 10, na qual se verifica que as contratações totais do  
sistema BNDES passaram de 29.234 para 111.050 operações de crédito, de 2002 
a 2007, o que representou 82 mil operações adicionais no período. A informação 
setorial na tabela mostra taxas de crescimentos maiores nas contratações para 
os setores de serviços, de transportes e do comércio. A indústria de transforma-
ção apresentou taxa de crescimento de 115%, ou seja, embora tenha mais que 
dobrado suas contratações, ficou muito aquém dos três setores citados. 

TABELA 10
BNDES – número de operações de financiamentos, por setor – 2002-2007

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES.
1 Incluem transportes terrestres, aquaviários, aéreos e atividades anexas.
2 Incluem alojamento e alimentação; correios e comunicação; atividades imobiliárias e serviços às empresas; 
educação; saúde e serviço social; intermediação financeira; administração pública e seguridade social, entre 
outros.

Setor 
Nº de operações 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 2007 / 2002
% 

Transportes(1) 7.436 11.086 16.746 22.909 23.964 38.461 417,2 

Comércio 5.643 9.963 3.592 4.914 10.708 27.076 379,8 

Ind. de transformação 10.764 11.367 8.608 11.555 14.590 23.157 115,1 

Serviços(2) 2.479 3.112 2.266 3.897 7.000 16.323 558,5 

Construção 2.116 1.652 1.191 2.086 2.706 4.971 134,9 

Ind. extrativa 381 423 296 399 386 637 67,2 

Energia elétrica 415 265 391 494 441 425 2,4 

Total 29.234 37.868 33.090 46.254 59.795 111.050 279,9 

A seguir, na Tabela 11, as contratações de crédito mostradas na tabela anterior são 
discriminadas por porte dos beneficiários. O aumento no número de operações, 
de 2002 a 2007, concentrou-se nas micro e pequenas empresas, que absorveram 
59 mil das 82 mil operações adicionais do período, mas as taxas de crescimento 
foram expressivas para todos os portes de empresas. Esse resultado mostra a in-
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fluência dos novos instrumentos de crédito desenvolvidos pelo BNDES para as 
empresas de pequeno porte após 2002, como as linhas para facilitar a aquisição 
e a renovação das frotas de ônibus e caminhões para empresas de transportes 
rodoviários de carga e de passageiros, com prazos longos (de 60 a 72 meses), e o 
Cartão BNDES, o qual ampliou o acesso das MPMEs nas aquisições de bens de 
capital e de outros tipos de bens de produção. 

É relevante observar, também, o comportamento das contratações em 2003: 
contrariamente às quedas verificadas para as grandes empresas, registrou-se for-
te crescimento das operações com as micro, pequenas e médias empresas; esse 
resultado está aderente com a atuação do BNDES nesse ano, conforme se co-
mentou no início desta seção, no sentido de estimular os investimentos em ano 
marcado por recessão econômica. 

TABELA 11
BNDES – número de operações de financiamentos, por porte 
de empresa – 2002-2007

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES.

Porte 
Nº de operações 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2007 / 2002 

% 

Micro  8.638 14.362 10.882 17.145 24.147 49.854 477,1 

Pequena 8.358 11.180 8.496 11.546 14.642 26.184 213,3 

MPE 16.996 25.542 19.378 28.691 38.789 76.038 347,4 

Média 5.075 5.991 6.492 8.121 9.497 16.002 215,3 

Grande  7.163 6.335 7.220 9.442 11.509 19.010 165,4 

Total 29.234 37.868 33.090 46.254 59.795 111.050 279,9 

4.2.3  Desembolsos à indústria de transformação

A análise a seguir avalia a evolução da participação relativa das empresas de pe-
queno porte nos desembolsos à indústria de transformação como um todo e, em 
seguida, sua participação nos desembolsos de cada setor da indústria de transfor-
mação. Para essa avaliação, os valores de desembolsos à indústria de transformação 
da Tabela 8 foram reproduzidos na Tabela 12. Os dados mostram que, após 2003, 
somente em 2007 os desembolsos voltam a crescer para as micro, pequenas e 
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médias empresas industriais, depois de ficarem praticamente estagnados ou com 
tendência de queda de 2003 a 2006. 

TABELA 12
BNDES – indústria de transformação – valor dos desembolsos de crédito 
por porte de empresa – 2002-2007
(Valores em R$ milhões de 2007)

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES.

Porte 
Desembolsos 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2007 / 2002 

% 

Micro  238  292  144  181  182  234  -1,7 

Pequena 493  544  374  385  336  558  13,2 

MPE 731 836 518 566 518 792 8,3 

Média 975  937  942  1.201  946  1.267  30,1 

Grande  22.413  17.721  16.395  23.121  25.217  23.336  4,1 

Total 24.119 19.494 17.855 24.888 26.681 25.395 5,3 

Na Tabela 13 é mostrada a distribuição percentual dos desembolsos totais, ao lon-
go do período 2002-2007, para a indústria de transformação. As grandes empresas 
absorveram, em 2007, 91,9% dos desembolsos totais do BNDES ao setor; as mé-
dias, 5,0%; as pequenas, 2,2%; e as microempresas 0,9%. A participação máxima 
das micro e pequenas empresas ocorreu em 2003; diminuiu, a partir de então, 
inclusive em termos absolutos, como se verificou na tabela anterior, mas voltou a 
se elevar em 2007.

TABELA 13
BNDES – indústria de transformação – participação nos desembolsos, por 
porte de empresa – 2002-2007

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES.

Porte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Micro   1,0  1,5  0,8  0,7  0,7  0,9 

Pequena  2,0  2,8  2,1  1,6  1,3  2,2 

MPE  3,0  4,3   2,9  2,3  2,0  3,1 

Média  4,0  4,8   5,3  4,8  3,5  5,0 

Grande  93,0 90,9 91,8 92,9 94,5 91,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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A seguir, para a avaliação da participação relativa dos quatro portes de firmas nos 
desembolsos setoriais da indústria de transformação, os dados por setor foram 
dispostos na Tabela 14, em ordem decrescente de valor a partir das posições re-
lativas das grandes empresas para o ano de 2007. 

TABELA 14
BNDES – indústria de transformação – distribuição dos desembolsos por 
portes de empresa e setores industriais – 2007

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES.

Setores industriais Participação por porte de empresa 

Micro Pequena Média Grande Total 

Outros equipamentos de transporte 0,0  0,1  0,0  99,9  100,0  

Metalurgia 0,1  0,4  1,7  97,7  100,0  

Fumo 0,2   –  2,2  97,6  100,0  

Veículo, reboques e carroceria 0,2  0,4  1,9  97,5  100,0  

Celulose e papel 0,3  0,6  1,7  97,4  100,0  

Equip. informática, eletrônico e ótico 0,3  0,8  3,3  95,6  100,0  

Química 0,4  1,0  4,1  94,5  100,0  

Farmoquímico, farmacêutico 0,2  2,1  4,1  93,6  100,0  

Petróleo e álcool  combustível  0,2  0,4  7,1  92,3  100,0  

Produtos alimentícios 0,8  2,0  5,1  92,1  100,0  

Máquinas e aparelhos elétricos 0,2  3,5  4,4  91,9  100,0  

Máquinas e equipamentos 0,7  2,6  4,9  91,8  100,0  

Bebidas 1,2  2,4  5,6  90,8  100,0  

Madeira 4,8  7,9  7,9  79,5  100,0  

Couro, artefatos e calçados 3,8  4,7  12,0  79,5  100,0  

Borracha e plástico 2,3  7,1  12,7  77,9  100,0  

Têxtil 2,6  5,8  20,1  71,5  100,0  

Produtos de metal 3,4  10,3  15,7  70,5  100,0  

Minerais não metálicos 7,6  12,0  16,1  64,3  100,0  

Manutenção, reparação e instalação 16,2  25,9  2,2  55,7  100,0  

Confecções, vestuário e acessórios 13,9  19,7  19,3  47,1  100,0  

Produtos diversos 15,1  20,9  19,2  44,8  100,0  

Móveis 7,0  15,4  34,9  42,7  100,0  

Gráfica 16,4  27,7  34,1  21,8  100,0  

Total 0,9  2,2  5,0  91,9  100,0  

Desembolsos totais em R$ milhões  233,6  557,9    1.267,6   23.336,4   25.395,4  
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Como se nota, a distribuição dos desembolsos encontra-se fortemente concen-
trada nas grandes empresas. Em alguns setores, como nos oito primeiros cons-
tantes na tabela, essa distribuição é esperada em razão da sua estrutura produtiva 
ser caracterizada por alta participação das grandes empresas no valor total da 
transformação industrial setorial. Porém, vários outros setores na tabela, a  partir 
de produtos alimentícios, cuja participação das empresas de pequeno porte no 
valor total da produção setorial é mais significativa, participam com baixa densi-
dade dos desembolsos do BNDES. Sua participação é mais significativa somente 
nos seguintes setores: editorial e gráfica (44,1%), confecções e vestuário (33,6%), 
manutenção (42,1%), diversos (36%), móveis (22,4%) e minerais não metálicos 
(19,6%), porém esses setores, em conjunto, representam parcela pequena dos 
desembolsos totais do sistema BNDES à indústria de transformação, incluindo 
todos os portes de empresas.

4.2.4  Desembolsos à indústria de transformação, por intensidade 

tecnológica das indústrias e portes de empresa

Foram descritas na parte inicial desta seção as linhas de crédito e demais ações 
do BNDES direcionadas ao suporte financeiro à inovação tecnológica no setor 
empresarial. A análise a seguir procura avaliar como se posicionam as empresas 
de pequeno porte nos financiamentos do BNDES à inovação, adotando como 
critério a participação das firmas nos desembolsos dos setores industriais, agru-
pados segundo sua intensidade tecnológica. Esse indicador reflete os gastos em 
P&D das indústrias como proporção da sua produção, segundo metodologia da 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Indústrias 
com altas proporções de gastos em P&D são classificadas como produtoras de 
bens e serviços de alta tecnologia ou de média-alta tecnologia; proporções meno-
res de gastos em P&D classificam a indústria como de média-baixa ou de baixa 
tecnologia (OECD, 2007). É o que mostra a Tabela 15, em que os setores indus-
triais estão reunidos por grupos de intensidade tecnológica9.

Conforme os dados da tabela, a participação das MPEs nos desembolsos aos 
setores de alta e média-alta tecnologia, em 2007, ficou abaixo de 4%; e a das 
médias empresas abaixo de 5%. A maior participação das MPEs nos setores de 
alta tecnologia ocorreu no setor de produção de fármacos (2,3%), que vem sendo 
fortemente apoiado pela linha de financiamentos Profarma (Relatórios Anuais 
do BNDES de 2005 e 2006).

9 Na tabela 15 o setor outros equipamentos de transportes foi subdividido em fabricação de aviões, 
equipamentos para ferrovias e construção naval, cada um deles com intensidade tecnológica distinta. 
o setor de autoveículos e autopeças não foi classificado como de média-alta tecnologia, como ocorre na ocDE, 
uma vez que parte dos financiamentos do BNDES ao setor consistiram de recursos para capital de giro, e não para 
investimentos no processo produtivo.  
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TABELA 15
BNDES – desembolsos à indústria de transformação, por intensidade 
tecnológica e portes de empresa – 2007
(Valores em R$ milhões)

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES. 
1  n.e  = não especificados. 

Setor industrial 
Micro/pequena Média Grande  Total 

Valor  % Valor  % Valor  % Valor  % 
Alta tecnologia 
Aeronáutica 
Informática, eletrônica, equipamentos
médicos e óticos, automação industrial
Farmoquímico, farmacêutico  
Média-alta tecnologia  
Produtos químicos, excl. farmacêuticos 
Máquinas e equipamentos mecânicos  
Máquinas e aparelhos elétricos  

Equip. para ferrovia e transp. n.e.(1)

Média-baixa tecnologia  

Metalurgia 
Deriva de petróleo e biocombustíveis 
Borracha 
Produtos de metal 
Construção e reparo naval 
Outros produtos minerais não metálicos 
Baixa tecnologia  
Alimentos, bebidas e fumo 
Madeira, papel e celulose  
Têxteis, couros e calçados 
Demais indústrias 
Outros (veículos e autopeças) 
Total 

24  
1,2  

9  

14  
113  

26  
56  
31  

0,3 
290  
  17  

10  
106  

72  
0,6 
86  

346  
136  

59  
39  

111  
19  

792  

1,0 
0,1 

1,1 

2,3 
2,4 
1,4 
3,2 
3,7 

0,1 
3,9 
0,5 

0,5 
9,4 

13,8 
0,1 

19,6 
4,5 
2,8 
2,8 
8,4 

30,7 
0,6 
3,1 

52  
0,1  

28  

24  
199  

78  
84  
37  

0  
478  

54  

128  
143  

82  
0,1  
71  

479  
245  

58  
80  
95  
59  

1.268  

2,2 
0,0 

3,3 

4,1 
4,2 
4,1 
4,9 
4,4 

0,0 
6,4 
1,7 

7,1 
12,7 
15,7 

0,0 
16,1 

6,2 
5,1 
2,7 

17,2 
26,3 

1,9 
5,0 

2.321  
971  

793  

556  
4.376  
1.779  
1.576  

769  

251  
6.712  
3.049  

1.660  
877  
368  
475  
283  

6.940  
4.405  
2.032  

348  
156  

2.988  
23.336  

96,8 
99,9 

95,6 

93,6 
93,3 
94,5 
91,8 
91,9 

99,8 
89,7 
97,7 

92,3 
77,9 
70,5 
99,9 
64,3 
89,4 
92,0 
94,5 
74,4 
43,0 
97,5 
91,9 

2.397  
972  

830  

595  
4.687  
1.883  
1.716  

837  

251  
7.481  
3.120  

1.798  
1.125  

522  
476  
440  

7.765  
4.786  
2.149  

467  
363  

3.065  
25.395  

100,0 
100,0 

100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Deve-se observar que a abordagem acima capta somente uma parte do esforço 
do BNDES no apoio financeiro à inovação, uma vez que as indústrias de média-
baixa e de baixa tecnologia também realizam inovações – sejam as que introdu-
zem novidades em bens e serviços para a própria empresa ou para o mercado, 
sejam as inovações incrementais – além de investimentos em máquinas para a 
modernização e o aumento da produtividade. No entanto, o que diferencia as 
indústrias de alta e de média-alta tecnologia das demais, e nisso reside a sua im-
portância, se encontra no processo de difusão tecnológica que promovem, ao 
incorporarem inovações e novas tecnologias nos bens de capital, equipamentos 
e insumos que produzem, que são utilizados pelas demais indústrias de bens 
de produção e de bens de consumo, e pelos setores de comércio e de serviços. 
Como transmitem novas tecnologias às indústrias em geral, e a outros setores 
que utilizam seus produtos, as indústrias de alta tecnologia têm papel determi-
nante no aumento da produtividade e da capacidade competitiva do conjunto da 
economia (Ferraz et al, 1996). 
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4.3  Taxas de Juros e Prazos 

Para a informação sobre os spreads cobrados pelos agentes, acima do custo dos 
recursos repassados pelo BNDES, são utilizados dados de 2002 constantes de 
estudo do Ipea e dispostos na Tabela 16 (Morais, 2006b). Observe-se que os 
spreads alcançam 8,1% para as micro e as pequenas empresas, e diminuem em 
relação inversa ao porte das empresas, em conformidade com o que ocorre nas 
condições de acesso ao crédito no mercado financeiro como um todo.

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES.

Setor 

Indústria 

Comércio/serviços 

Total 

Micro 

8,2 

8,1 

8,1 

Pequena 

8,2 

8,1 

8,1 

Média 

6,8 

7,0 

6,9 

Grande 

4,7 

5,6 

5,1 

Quanto ao prazo médio dos financiamentos, é de 37 meses para as microempre-
sas; de 40 meses para as pequenas; de 44 meses para as médias, e de 53 meses 
para as grandes empresas. O prazo máximo regular é de 60 meses para os finan-
ciamentos do BNDES, como os da linha Finame; mas há exceções, com prazos 
maiores (Tabela 17).  

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES.

TABELA 17
BNDES – prazo médio dos financiamentos – 2006
(Em meses)

Setor 

Indústria 

Comércio/serviços  

Total 

Micro 

32 

38 

37 

Pequena 

36 

40 

40 

Média 

45 

44 

44 

Grande 

52 

54 

53 

 

4.4  O Fundo de Garantia de Promoção da Competitividade  

e os Financiamentos do BNDES

O Fundo de Garantia de Promoção da Competitividade (FGPC) começou a ope-
rar em 1998, com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso das MPMEs 
aos financiamentos do BNDES, por meio do fornecimento de garantia de crédito 
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nas linhas Finame, Finem, BNDES automático e nas de apoio à exportação10. O 
FGPC garante parte do risco de crédito nos financiamentos às MPEs e às médias 
empresas exportadoras que não dispõem de garantias reais para apresentar, em-
bora apresentem viabilidade econômico-financeira. A cobertura máxima corres-
ponde a 80% do valor financiado, válido para as MPEs de todas as regiões, assim 
como  para as médias empresas exportadoras e suas fornecedoras de médio porte 
localizadas em municípios de microrregiões abrangidas pelo Programa de Desen-
volvimento Regional (PDR), do BNDES11.  

Para as médias empresas exportadoras e suas fornecedoras de médio porte localiza-
das em microrregiões não abrangidas pelo PDR, a cobertura é equivalente a 70%. 
Os percentuais mencionados são reduzidos conforme a classificação de risco da 
operação. O risco máximo admitido corresponde à classificação C. O agente finan-
ceiro cuja carteira apresente inadimplência superior a 12% é impedido de utilizar o 
FGPC para novas garantias12. 

No caso de inadimplência, o fundo transfere ao BNDES, ou ao agente finan-
ceiro, por meio do Tesouro Nacional, os valores correspondentes às prestações 
atrasadas acumuladas no ano anterior, aos juros do financiamento e ao montante 
do saldo devedor. Havendo acordo posterior para pagamento dos atrasados pela 
empresa  credora, o BNDES repassará ao FGPC os valores pagos. 

Como foi observado, duas condições que beneficiam as MPEs, quando essas uti-
lizam o FGPC, são o spread máximo de 4% ao ano que o agente financeiro pode 
cobrar, e a não exigência de garantias reais nas coberturas de valor até R$ 500 mil. 
Esses benefícios, contudo, estão sendo pouco utilizados, em razão das restrições 
orçamentárias nos recursos do fundo, a partir de 2003, determinadas pelo governo 
federal, no contexto dos controles dos gastos públicos. 

A Tabela 18 mostra o número de contratações e o valor dos financiamentos co-
bertos com o FGPC, de 1998 a 2006, indicando evolução crescente até 2002.  
A partir de 2003, as contratações cobertas começam a decrescer de forma acelera-
da, até se tornarem irrelevantes em 2006. O esvaziamento do FGPC como meca-
nismo  redutor de risco dos agentes financeiros pode ter influenciado a estagnação 
nas operações de financiamento de empresas de pequeno porte a partir de 2004, 
conforme analisado na subseção 4.213. 

10 o FGpc foi instituído pela lei nº 9.531, de 12.12.1997, e regulamentado pelo Decreto presidencial nº 3.113/1999. 
a regulamentação atual é regida pelas circulares nº 190/2004 e 181/2003, do BNDES. 
11 pDR-critério de classificação de Microrregiões, BNDES. 
12 todas as operações de crédito às pessoas físicas e jurídicas devem ser classificadas, pelas instituições financeiras, 
segundo seu risco e atraso nos pagamentos, em nove níveis, de aa a H, conforme normas do Banco central (Resolução 
nº 2.682/1999, do conselho Monetário Nacional).
13 BNDES (2006).
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Fonte: Lopes et al (2007).

TABELA 18
FGPC – número de contratações e valor dos financiamentos 
garantidos –1998-2006

Ano 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Nº  
de contratações 

276 

1.010 

3.404 

4.188 

4.051 

2.938 

1.094 

483 

65 

Valor dos financiamentos  
cobertos com o FGPC  

(em R$ milhões correntes) 

32,3 

150,0 

528,0 

702,3 

878,5 

791,6 

373,4 

101,4 

11,8 

A importância do FGPC no apoio aos financiamentos das MPMEs pode ser 
avaliada pelos dados da Tabela 19, que mostram os percentuais de cobertura média 
do fundo em comparação ao valor dos financiamentos concedidos às empresas. 
Os percentuais são crescentes de 1999 a 2002, mas diminuem de forma acentua-
da a partir de 2004. Em 2006 a cobertura do FGPC foi de apenas 0,3% dos fi-
nanciamentos. 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no BNDES.

TABELA 19
FGPC – percentual de cobertura nos financiamentos às micro, às pequenas 
e às médias empresas – 1999 a 2005
(Em %)

Ano 
Microempresa 

Porte de empresa 

Pequena Média exportadora 

1999 45 13 32 

2000 62 50 55 

2001 70 51 27 

2002 75 53 49 

2003 66 39 69 

2004 37 17 58 

2005  9 17 32 
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No período 1998-2006, o FGPC cobriu as garantias de 17.509 operações de 
crédito, permitindo financiamentos totais no valor de R$ 3,6 bilhões, dos quais 
foram cobertos 73%, ou R$ 2,6 bilhões. No auge do apoio do fundo, de 2001 
a 2003, foram beneficiados, em média, 3.881 projetos por ano, que viabilizaram 
financiamentos anuais de, em média, R$ 702 milhões. 

4.5  Dificuldades na Expansão dos Financiamentos às Micro, 

Pequenas e Médias Empresas Industriais no BNDES

A análise dos dados sobre os financiamentos do BNDES, apresentados nas 
Tabelas de 6 a 15, mostrou que o acesso das empresas de pequeno porte aos 
financiamentos do banco apresentou evolução favorável quando avaliado pelo 
comportamento das operações de crédito no período analisado (2002-2007): as 
operações dos agentes financeiros com as MPEs, que alcançaram cerca de 17 mil 
em 2002, evoluíram para 76 mil em 2007. Para as médias empresas as operações 
de crédito passaram de 5,1 mil, em 2002, para 16  mil em 2007. 

Os resultados favoráveis comentados decorreram dos novos instrumentos de-
senvolvidos pelo BNDES para facilitar o crédito para aqueles segmentos, como 
são os casos do Cartão BNDES e das linhas de crédito para a aquisição de ônibus 
e caminhões. No entanto, sob o aspecto da participação nos volumes totais de 
desembolsos, a presença das MPEs é ainda bastante reduzida em comparação à 
sua importância na economia. Essa observação é especialmente válida no caso da 
indústria de transformação, setor em que as MPEs não absorveram mais do que 
1,9% dos recursos totais desembolsados em 2006 em comparação aos 3,0%, em 
2002, e aos 4,3% em 2003 (Tabela 13).

Em 2007, os desembolsos às MPEs e às médias empresas voltaram a apresentar 
crescimento, tendo alcançado 3,1% e 5% de participação no total da indústria de 
transformação, respectivamente; acompanhando, assim, o aumento generalizado 
dos desembolsos do BNDES. 

Participação mais expressiva das MPEs poderia ser obtida caso as firmas pudes-
sem contar com o suporte das garantias oferecidas pelo FGPC. Como foi analisa-
do na subseção 4.4, a diminuição dos recursos do orçamento federal alocados ao 
FGPC levou o instrumento a perder capacidade de alavancagem de novos finan-
ciamentos (BNDES, 2006). O contingenciamento dos recursos pelo governo fe-
deral reduziu drasticamente a capacidade do FGPC de honrar os compromissos 
com avais, levando os agentes financeiros a perderem o interesse ou a possibilida-
de de utilizar aquele mecanismo de aval (Lopes et al., 2007). As receitas do FGPC 
com as comissões de garantias nos novos financiamentos, que eram suficientes 
para os pagamentos de créditos em inadimplência, reduziram-se a partir de 2004, 
resultando, em 2006, em cobertura equivalente a apenas 5% das despesas para 
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honrar as garantias contratadas. Assim, as receitas novas não são mais suficientes 
para os pagamentos das garantias dos financiamentos antigos. 

Outra restrição, que contribui para dificultar a expansão dos financiamentos às 
pequenas empresas, encontra-se nos procedimentos burocráticos das homologa-
ções de crédito, segundo agentes financeiros entrevistados. As análises das soli-
citações de crédito encaminhadas pelos agentes são realizadas caso a caso pelo 
BNDES, o que contribui para prolongar o prazo das aprovações dos financia-
mentos. Liberações em volumes maiores (tranches), como ocorre com os recursos 
do FAT e dos Fundos Constitucionais de Financiamento transferidos aos bancos 
federais, agilizariam as liberações dos recursos para os empresários sem resultar 
em maiores riscos para o BNDES, uma vez que os riscos de crédito cabem ao 
agente financeiro. 

Outra dificuldade encontra-se nas exigências de apresentação de extensa docu-
mentação referente à regularidade fiscal e trabalhista com os órgãos e tributos 
federais, que, além de aumentar os custos burocráticos, representam fator de 
alongamento dos prazos de aprovação dos crédito, dada a burocracia envolvida 
nas entregas dos documentos pelos órgãos expedidores. Essas exigências repre-
sentam fator de aumento dos custos nas solicitações de crédito, que poderiam ser 
superadas por meio de normas simplificadoras, uma vez que o risco de crédito 
cabe integralmente ao agente financeiro ao aprovar o crédito à empresa. Como as 
exigências na apresentação de documentos valem para todos os bancos federais 
que operam programas especiais de crédito, e não somente para o BNDES, a im-
plementação de procedimentos simplificadores dependeria da adoção de normas 
gerais, válidas para todos os programas de crédito direcionado.  

Finalmente, na avaliação das dificuldades de acesso aos recursos do BNDES são 
ainda citadas, pelos agentes financeiros, as falhas gerenciais e estruturais que ca-
racterizam uma expressiva parcela das MPEs. Entre as deficiências sobressaem: 
a informalidade na condução dos negócios, a baixa transparência nos registros 
contábeis e nas documentações legais, e a inadequada administração financeira 
dos negócios. Essas deficiências aumentam as assimetrias de informações entre 
a empresa e os bancos, contribuindo para aumentar os riscos e encarecer o custo 
do crédito. 

5  PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

5.1  Linhas de Crédito do Proger 

O Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger) consiste em um conjunto 
de programas e de linhas de crédito direcionados a pequenos empreendedores e a 
produtores das áreas urbana e rural, instituído em 1994 no âmbito do FAT, um 
fundo voltado à implementação de programas de proteção ao trabalho e à geração 
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de emprego e renda, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego14. 

A modalidade urbana do Proger – o Proger Urbano – foi instituída com o objeti-
vo de facilitar o acesso ao crédito de segmentos empreendedores com dificulda-
des de obtenção de empréstimos no mercado de crédito bancário, como é o caso 
dos pequenos empresários informais, profissionais liberais, empreendedores ini-
ciantes e associações e cooperativas de pequenos produtores, bem como das mi-
cro e pequenas empresas. A concessão de crédito é acompanhada de capacitação 
gerencial do empresário e de assistência técnica à empresa, quando consideradas 
necessárias pelo agente financeiro do programa, além da previsão de acompanha-
mento da evolução do empreendimento pelo agente15 O critério de classificação 
de pequenas empresas observa o limite de receita bruta anual de R$ 5 milhões.

O Proger Urbano dispõe das seguintes linhas de crédito, com diferentes públi-
cos-alvo16:

• MPE Investimentos;

• MPE Capital de Giro;

• Proger Turismo Investimento;

• Proger Turismo Capital de Giro;

• Cooperativas e Associações;

• Profissional Liberal e Recém-Formado;

• FAT Empreendedor Popular; 

• Proger Professor (aquisição de equipamentos de informática); e

• Proger Exportação.

14 o Fat é gerido pelo conselho Deliberativo do Fundo de amparo ao trabalhador (codefat), órgão formado por 
representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, que estabelece diretrizes para a alocação de recursos 
do fundo e administra o custeio do programa do Seguro-Desemprego e o pagamento de abono salarial aos trabalhadores. 
os recursos do Fat provêm, primariamente, da contribuição mensal incidente sobre a folha de salários das empresas  
privadas e públicas a dois fundos: o pIS, criado em 1970, e o pasep, de 1970 (unificados em 1975 no Fundo pIS-pasep). 
compõem ainda os recursos do Fat os rendimentos das aplicações dos programas de crédito nos bancos federais. para 
aplicação em programas de desenvolvimento, a constituição de 1998, em seu artigo 239, determinou que o Fat deve 
alocar, no mínimo, 40% da sua arrecadação ao BNDES. além disso, os recursos que excedem à Reserva Mínima de 
liquidez, que garantem os benefícios do seguro-desemprego e o abono salarial aos trabalhadores, são repassados extra-
orçamentariamente, por meio de convênios, a instituições financeiras federais para aplicação em programas de crédito 
para a geração de emprego e renda (conforme o dispositivo dos depósitos especiais remunerados, da lei nº 8.019/1990 e 
modificações, que incluiu o BNDES em programas de crédito adicionais aos 40% alocados primariamente).
15 costanzi e oliveira (2005).  
16 Informe proger – Informações Gerenciais dos programas de Geração de Emprego e Renda.
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Os agentes financeiros do Proger Urbano são o Banco do Brasil, a Caixa Eco-
nômica Federal, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. Outras agências 
oficiais que participam como agentes financeiros das demais linhas de apoio fi-
nanceiro do Proger são o BNDES e a Finep. Os bancos remuneram os recursos 
recebidos do FAT à taxa de juros correspondente à TJLP (fixada em 6,25% ao 
ano para o primeiro trimestre de 2008)17, à qual adicionam spread na intermedia-
ção ao tomador dos recursos. Nas linhas do Proger Urbano os spreads variam, 
atualmente, de 3% a 6,0% ao ano, e alcançam 14% ao ano na linha de crédito 
Proger Turismo para capital de giro (Tabela 20). Uma exigência aos bancos, con-
tida nas normas do Proger, é a de que não podem ser solicitadas reciprocidades 
aos tomadores de crédito. 

5.2  Características do Crédito às Micro e Pequenas  

Empresas no Proger Urbano

O Proger Urbano concede empréstimo para investimentos em capital fixo e para 
capital de giro; nessa segunda modalidade associado ao investimento ou conce-
dido isoladamente. São financiadas a aquisição de máquinas e equipamentos, 
instalações elétricas e hidráulicas, móveis e utensílios de escritório, instalações 
comerciais e aquisição de veículos automotores utilizados no negócio, entre 
outros itens. A Tabela 20 apresenta as principais características das linhas de 
crédito do Proger Urbano, o número de operações e o valor total financiado  
em 2007. 

Como se observa, os prazos para a amortização na linha de crédito MPEs 
Investimentos alcançam até 96 meses, com limite de crédito estabelecido em  
R$ 400 mil; para capital de giro o teto para financiamento é de R$ 100 mil. As 
demais linhas que oferecem crédito para investimentos são o Proger Turismo 
Investimento, Cooperativas e Associações, Profissional Liberal, Recém-Forma-
do, FAT Empreendedor Popular, Professor e Proger Exportação. 

Na área do microcrédito, a linha FAT Empreendedor Popular concede emprésti-
mos às pessoas físicas de baixa renda que desenvolvem pequenos negócios com 
receita anual de até R$ 120 mil. Os empréstimos nessa linha são limitados a R$ 3 
mil para capital de giro. 

Um dos objetivos do Proger é incentivar a formalização das MPEs, por meio 
do registro da empresa no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) da 
Receita Federal, passando a empresa a recolher as contribuições e os impostos 
devidos nas esferas federal, estadual e municipal. Para contribuir com o objetivo 
da regularização das firmas, o Proger determina que pelo menos 30% da linha 
MPE Investimentos seja aplicado em empresas contribuintes do regime Sim-

17 a forma de reembolso dos bancos, ao Fat, é dada pela Resolução nº 439/2005, do codefat.
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ples de pagamento unificado de tributos e contribuições, regulamentado pela Lei 
Complementar nº 123/2006.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. 
1 Banco do Brasil (BB); Banco da Amazônia (Basa); e Caixa Econômica Federal (CEF).

TABELA 20
Proger Urbano – linhas de crédito, condições de acesso, total de operações 
e valor dos financiamentos – 2007

Linha
de crédito

Financiamento
Beneficiários

Teto
financiável

Encargos 
financeiros(1) 

Prazo Nº de
operações

Valor
(em milhões)

 MPE
Investimento

MPEs com
faturamento
anual de até
R$ 5 milhões

R$ 400 mil BB: TJLP + 5,33% a.a.
Basa:TJLP + 5,33% a.a 

CEF: TJLP + 5% a.a.

BB: até 96 meses
Basa: até 96 meses
CEF: até 48 meses 

85.142 2.898 

  MPE Capital
de giro

MPEs com
faturamento
anual de até
R$ 5 milhões

R$ 100 mil BB: 2,49% a.m.
CEF: TJLP + 6% a.a.;
12% a.a. para valor
acima de R$ 30 mil.

Até 18 meses 1.684.865 3.769 

 Proger Turismo 
Investimento 

MPEs com
faturamento
anual de até
R$ 5 milhões

R$ 400 mil TJLP + 5,33% aa. Até 120 meses. 1.574 72,5 

 Proger Turismo 
Capital de Giro 

MPEs com
faturamento
anual de até
R$ 5 milhões

De 8% a 10% do 
faturamento 

TJLP + 14% a.a. BB: até 180 dias
CEF: 12 meses

 232 4 

Cooperativas e 
Associações 

Cooperativas
formadas por

micro e pequenos
empreendedores

BB: R$ 1 milhão.
 Basa: R$ 960 mil.

CEF: R$ 50 mil.

BB: TJLP + 4% a.a.          
Basa: TJLP + 4% a.a. 
CEF: TJLP + 5% a.a.  

BB: até 96 meses
Basa: até 96 meses
CEF: até 48 meses

 1.068 25 

Profissional
Liberal e
Recém-Formado 

Profissionais
liberais de nível
médio e superior

R$ 10 mil;
R$ 20 mil na área

de saúde; e
R$ 30 mil para
equip médicos.

TJLP + 6% a.a. BB: até 36 meses
Basa> até 36 meses

CEF: até 36 meses para
profissionais formados
a mais de 4 anos. Para

recém-formado: até
24 meses 

3.492 37 

FAT
Empreendedor
Popular

 Pessoas físicas de
baixa renda: fatu-
ramento anual de

até R$ 120 mil

R$ 3 mil TJLP + 3% a.a.  
CEF: até 18 meses 
BB: até 36 meses  5.750 27 

Professor Professores da
rede pública e

privada de ensino
básico, com renda

de até R$ 2 mil

R$ 3 mil TJLP + 3% a.a.  BB: até 36 meses
CEF: até 18 meses 

10.279 26 

Proger
Exportação 

– – – – 232 30 

Total  1.793.118 6.916 
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Para solucionar a falta de garantias reais dos empreendedores, foi criado, em 1999, 
o Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda (Funproger), cujas perdas 
por inadimplência do credor são cobertas com recursos do FAT18. A utilização 
desse mecanismo de aval levou a um expressivo crescimento nos empréstimos do 
Proger a partir de 2000, como se comenta nas duas subseções seguintes.

5.3  Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda 

O Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda (Funproger) foi instituído 
com o objetivo de oferecer garantia aos riscos dos financiamentos concedidos pelo 
Banco do Brasil com os recursos repassados pelo FAT, no âmbito do programa 
de crédito Brasil Empreendedor, que vigorou de 1999 a 2002 (Morais, 2005). Após 
o término desse programa, o Funproger continuou a garantir as linhas de crédito 
do Proger Urbano no Banco do Brasil e nos demais agentes financeiros, e, mais 
recentemente, do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado.  
O nível máximo de risco do fundo foi estabelecido em 80% do valor financiado, 
ficando os 20% restantes por conta do mutuário19.

A Tabela 21 mostra o número de contratos de crédito beneficiados com o Funpro-
ger, o valor dos financiamentos, o valor garantido, e quanto esse valor representa, 
percentualmente, dos financiamentos totais, que se encontra próximo do máximo 
de cobertura permitido, 80%. Observa-se que os financiamentos garantidos apre-
sentam valores crescentes em todos os anos, demonstrando a importância do me-
canismo na expansão do crédito às MPEs.

Fonte: Banco do Brasil, Diretoria de Micro e Pequenas Empresas. 

TABELA 21
Funproger – número de contratações e valor dos financiamentos 
garantidos – 2000-2005

Ano 
No de contratos 
(em unidades) 

Valor dos financiamentos  
(em R$ milhões correntes) 

Valor garantido  
(em R$ milhões correntes) 

Percentual garantido  
(em %) 

2000 40.884 172,5 133,1 77,2 

2001 48.684 356,2 267,2 75,0 

2002 80.231 576,6 4417 76,6 

2003 78.791 818,1 650,1 79,5 

2004 72.663 1.206,4 962,08 79,7 

2005 71.652 1.305,3 1.021,4 78,2 

2006 85.222 1.615,1 1.252,9 77,6 

2007 40.240 2.137,1 1.658,9 77,6 

18 o Funproger foi instituído pela lei nº 9.872, de 23 de novembro de 1999. como funding, as instituições financeiras 
federais podem destinar ao Funproger o valor da diferença entre a taxa básica de juros do Banco central (Selic) e a 
taxa de Juros de longo prazo (tJlp) na remuneração dos saldos disponíveis dos Depósitos Especiais do proger ainda não 
liberados aos tomadores de crédito (Resolução codefat nº 573, de 28 de abril de 2008). 
19 lei nº 10.360, de 27 de dezembro de 2001, que alterou a lei nº  9.872/1999.
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5.4  Evolução dos Empréstimos do Proger 

Entre as linhas de crédito do Proger Urbano, as que apresentaram maior dina-
mismo na aplicação de recursos foram a linha de crédito para investimento de 
MPEs, que passou de R$ 695 milhões, em 2002, para R$ 2,9 bilhões, em 2007; e 
a linha MPE-Capital de Giro, que realizou cerca de 1,7 milhão de operações em 
2007. Nessa última linha, criada em 2002, os agentes financeiros participam com 
recursos próprios equivalentes a 30% do capital de giro financiado.

Os empréstimos do Proger Urbano atendem, predominantemente, a firmas de 
menor porte no conjunto das MPEs com receita anual de até R$ 5 milhões, con-
forme indicam os valores médios dos empréstimos em 2007, que alcançaram va-
lores reduzidos, equivalentes a R$ 2,2 mil na linha MPE-Capital de Giro; e a R$ 34 
mil na linha MPE-Investimentos. 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil, 2007a).
1 Índice de preços: IPCA. 

TABELA 22
Proger Urbano – evolução dos empréstimos às micro e pequenas 
empresas – 2001-2007 
(Valores em R$ milhões de 2007)(1)

Linha de crédito 
2002 

Valor 
Nº  

operações 
Valor 

Nº  
operações 

Valor 
Nº  

operações 
Valor 

Nº  
operações 

2004 2006 2007 

MPE-Investimento 21.702 695  53.926 1.533  68.369 2.257  85.142  2.898 

MPE-Capital de Giro 391 2  1.496.068 3.268  2.132.464 5.105  1.684.865  3.769 

MPE-Turismo-Investimento 437 28  1.574 75  2.058  100 

MPE-Turismo-Capital de Giro 54 0  443 2  232  4 

Cooperativas e Associações 5.747 220  2.918 147  574 29  1.068  25 

Profissional Liberal e Recém-Formado 16.151 195  6.774 68  5.654 53  3.492  37 

Empreendedor Popular e Microcrédito 163.103 541  108.520 150  6.648 38  5.750  27 

Professor – aquisição de equipam. de informática – 11.583 35  20.593 56  10.279  26 

Proger Exportação 13.804 47  33 2  242 9  232  30 

Total 220.898 1.699  1.680.313 5.233  2.236.561 7.624  1.793.118 6.916 

Além das linhas de crédito apresentadas na Tabela 22, o Proger desenvolveu 
um interessante programa de crédito para financiamentos de projetos de ino-
vação nas empresas e dois programas para a promoção da difusão tecnológica: 
FAT-Inovação, Proger Professor e FAT Inclusão Digital. O primeiro programa, 
voltado ao financiamento de projetos de inovação, compõe uma das linhas de 
crédito do conjunto de ações de apoio a PD&I, implementadas pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Finep, conforme analisado no ca-
pítulo 2. Os dois outros programas têm como objetivo facilitar a aquisição de 
equipamentos de informática por parte de professores do ensino fundamental e 



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

422

médio, bem como de pessoas físicas, respectivamente, por intermédio de linhas 
específicas de crédito, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal.O al-
cance do Programa Pró-Inovação no apoio ao setor empresarial ainda apresenta 
impacto reduzido, não obstante venha apresentando crescimento nos últimos 
anos: o mecanismo aprovou, em 2005-2007, 142 projetos de empresas inova-
doras, no valor total de R$ 1,6 bilhões em créditos. Quanto aos programas para 
fomentar a aquisição de microcomputadores, esses responderam pela concessão 
de 12.145 financiamentos em 2007, representando crédito aprovado no valor de 
R$ 28,1 milhões.  

5.5  Avaliação do Proger Urbano  

A taxa de inadimplência no Proger Urbano varia muito entre as diversas linhas e 
públicos atendidos, de acordo com dados para 2006, tendo alcançado percentuais 
elevados nas linhas de crédito destinadas a microempreendedores, a saber: Pro-
fissional liberal: 24,4%; Empreendedor Popular: 35,7%; e Novo Empreendedor, 
55,2%. Na linha MPE-Capital de Giro foi de 12%. Nas demais linhas direciona-
das a empresas, a taxa atinge níveis normais, como nos casos seguintes: MPE-In-
vestimento; 5,4%; Proger Turismo Investimentos, 2,8%; Proger Turismo-Capital 
de Giro, 3,3% (Proger, 2007). 

Os bancos federais agentes financeiros do Proger Urbano consideram que esse 
programa de crédito se reveste de características extremamente favoráveis aos 
empresários de pequeno porte, tanto por suas condições operacionais desburo-
cratizadas, quanto pelas condições financeiras que oferece aos empresários. As 
liberações de recursos do FAT aos bancos agentes financeiros são realizadas por 
meio de convênios envolvendo montantes anuais, implicando o fato de as deci-
sões sobre as aprovações de crédito às empresas não dependerem da aprovação 
individual de cada operação pelo supridor dos recursos; condição essa que agiliza 
as aprovações das solicitações de financiamentos. 

Outra característica importante que distingue o Proger Urbano dos demais pro-
gramas especiais de crédito é a sua disponibilidade de recursos para capital de 
giro, em volumes expressivos, sob taxas de juros menores e prazos mais longos 
que os oferecidos no mercado financeiro. O programa conta ainda com um fun-
do de aval, o Funproger, que cobre 80% do crédito. A expansão do Proger Urba-
no encontra-se ameaçada, porém, em razão da diminuição das disponibilidades 
do FAT para a aplicação em programas de crédito, dado o crescimento dos gas-
tos com o seguro-desemprego, que vêm reduzindo os excedentes para aplicação 
em programas de desenvolvimento. No caso do Banco do Brasil, a alocação total 
reduziu-se de R$ 1,4 bilhão, em 2007, para R$ 800 milhões em 2008. 
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6  FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO 

DO CENTRO-OESTE, DO NORDESTE E DO NORTE 

Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), do Nor-
deste (FNE) e do Norte (FNO) foram criados em cumprimento a dispositivo 
da Constituição de 1988, que determinou a aplicação de 3,0% da arrecadação 
do IR e do IPI em programas de financiamento do setor produtivo dessas três 
regiões, por meio das respectivas instituições financeiras regionais20. Concedem 
financiamentos a empresas, a pessoas físicas e a cooperativas, nos setores agro-
pecuário, mineral, industrial, agroindustrial, de turismo, comercial, de serviços, 
de exportações e de infra-estrutura das três regiões. Os recursos são distribuídos 
na proporção de 60% para a Região Nordeste, e de 20% para cada uma das outras 
duas regiões. Além dos repasses anuais de recursos do Tesouro Nacional, os fun-
dos contam com os retornos dos financiamentos concedidos. 

Em 2006 o Tesouro Nacional repassou ao FCO, ao FNE e ao FNO R$ 4,6 bilhões.  
Acrescidas dos retornos das operações de crédito e dos recursos não emprestados 
em exercícios anteriores, bem como de outros ajustes contábeis, as disponibili-
dades para 2006 alcançaram cerca de R$ 7,8 bilhões para aplicação em todos os 
setores. As micro e pequenas empresas da indústria, do comércio e de serviços são 
financiadas em 100% do valor do projeto; as médias de 85% a 95%; e, as grandes, 
de 70% a 90%. O  percentual depende do grau de desenvolvimento ou de dinamis-
mo da microrregião em que se localiza o empreendimento21. 

O FNE atua nos nove estados da Região Nordeste e no norte dos estados de 
Minas Gerais e do Espírito Santo, e seu agente financeiro é o Banco do Nordeste 
(BNB), que atua em 1.989 municípios por meio das agências e correspondentes 
bancários. No planejamento das aplicações para 2008, 55% das disponibilidades 
foram alocadas para apoio a projetos não rurais, nos setores de infra-estrutura, 
indústria, agroindústria, turismo, exportação, comércio e serviços. Para os micro 
e pequenos produtores, industriais e rurais, estão previstos 40% do total dos 
recursos. 

Com a finalidade de apoiar a pesquisa e a inovação tecnológica, o FND desenvol-
veu uma linha de crédito específica – o Programa de Apoio ao Desenvolvimen-
to Tecnológico (Prodetec) –, para o financiamento de investimentos fixos e de  
capital de giro. As linhas de atuação do programa são voltadas ao apoio integral 
do processo de inovação, desde as fases de construção de protótipos e plantas-
piloto, compra de tecnologias, até o financiamento da implantação de micro e 

20 constituição Federal, artigo 159, inciso I, alínea c; e leis n º 7.827/1989 e 9.126/1995. os recursos recolhidos, 
correspondentes aos 3% do IR e do IpI são repassados, pelo tesouro Nacional, ao Ministério da Integração Nacional, que 
os distribui ao Banco da amazônia, ao Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste, os agentes financeiros dos fundos.
21 Brasil (2007a). 
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pequenas empresas em incubadoras e de nova planta industrial para a fabricação 
de novo produto.  

O FCO tem como área de atuação a Região Centro-Oeste do Brasil, abrangen-
do os estados de Goiás, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e o Distrito 
Federal. O agente financeiro é o Banco do Brasil, que conta com cerca de 1.600 
pontos de atendimento. Para 2008, o planejamento da aplicação de recursos re-
servou 46% para empréstimos rurais, e 44% para indústria, agroindústria, comér-
cio, serviços, turismo e infra-estrutura, e para os setores do comércio e serviços 
foram previstos empréstimos de, no máximo, 10% do total de recursos. O teto 
para financiamentos por empresa é de R$ 10 milhões. Entre as prioridades – como 
o financiamento a projetos que aumentem a geração de renda e o emprego, e  
objetivem a preservação ou a recuperação do meio ambiente – encontra-se o apoio 
a projetos que utilizem tecnologias inovadoras ou contribuam para a geração e a 
difusão de novas tecnologias.

O FNO atua nos sete estados da Região Norte – Pará, Amazonas, Amapá, Ro-
raima, Tocantins, Acre e Rondônia –, que abrange 45% da área territorial do País. 
Tem como agente financeiro o Banco da Amazônia, que desenvolve o planeja-
mento anual de aplicações por meio de dois programas: Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (FNO-Pronaf) e Programa de Financia-
mento do Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, este último voltado para 
empreendimentos rurais e não rurais. A aplicação de recursos para 2008 prevê 
financiamentos equivalentes a 39,5% do total da programação para empreendi-
mentos não rurais. A concessão de crédito para projetos de inovação tecnológica 
está prevista nas diretrizes do FNO, especialmente para a incubação de empresas 
em parques tecnológicos, o apoio a instituições de ensino e pesquisa voltadas ao 
desenvolvimento tecnológico da Região Norte, e a capacitação tecnológica de 
setores tradicionais. 

Não obstante a previsão de apoio financeiro às atividades de inovação, o atual grau 
de desenvolvimento das economias das três regiões, ainda fortemente baseadas 
na utilização de recursos naturais, leva à concentração dos financiamentos em 
projetos voltados às vocações regionais, como o turismo e as agroindústrias pro-
dutoras de alimentos processados, além do apoio ao desenvolvimento da infra-
estrutura econômica,

Outras prioridades incluem o incentivo a projetos e a setores que complementam 
a base industrial, a busca do adensamento de cadeias produtivas, a incorporação 
de tecnologias e de novos métodos de gestão, bem como o apoio à moderniza-
ção de empresas e à capacitação da mão-de-obra. Os projetos financiados devem 
contar com assistência técnica, incluindo os apoios ao desenvolvimento geren-
cial, tecnológica e contábil.
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O apoio às micro e pequenas empresas constitui uma das prioridades nas diretrizes 
e nas programações anuais de aplicação dos recursos do FCO, do FNE e do FNO; 
as médias empresas também se beneficiam com taxas de juros mais baixas em 
comparação às das grandes empresas. Além disso, apresentam boas condições de 
financiamentos, como taxas de juros e prazos de pagamentos amplamente diferen-
ciados, possibilitados pela base de recursos de origem fiscal. Em 2006, as taxas de 
juros cobradas nos setores da indústria, do comércio e dos serviços foram fixa-
das em 8,75% ao ano para microempresas, em 10,0% para pequenas empresas, 
em 12% para médias empresas, e em 14,0% para grandes empresas; no entanto 
essas taxas foram reduzidas em 2007 e em 2008. A Tabela 23 informa o nível 
atual das taxas anuais segundo os portes de empresa.

TABELA 23
Fundos Constitucionais de Financiamento – critérios de portes de 
empresas e taxas de juros, ao ano, nos empréstimos para indústria, 
comércio e serviços – 2008

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no Ministério da Integração Nacional (Brasil, 2007a).

Porte FCO FNE FNO 
Receita anual Juros Receita anual Juros Receita anual Juros 

Micro Até 240 6,75 Até 240 6,75 Até 240 7,25 

Pequena 240 a 2.400 8,25 240 a 2.400 8,25 240 a 2.400 8,25 

Média 2.400 a 35.000  9,5 2.400  a 35.000 9,5 2.400 a 35.000  10,0 

Grande Acima de 35.000 10,0 Acima de 35.000 10,0 Acima de 35.000 11,5 

Os juros efetivos são ainda menores do que os mostrados na Tabela 23, pois, em 
um esforço para tentar diminuir os atrasos e as inadimplências, as normas dos 
fundos estabelecem a concessão de “bônus de adimplência” de 15% nas taxas, 
para os mutuários que pagarem suas parcelas da dívida até a data do vencimen-
to. Para os financiamentos concedidos aos empresários localizados na região do 
Semi-Árido Nordestino o bônus de adimplência é de 25%. 

6.1  Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nos   

Financiamentos dos Fundos Constitucionais

A Tabela 24 mostra a evolução do valor anual dos financiamentos e do número 
das operações de crédito dos Fundos Constitucionais das três regiões, de 2001 a 
2006, assim como a taxa de crescimento dessas variáveis em 2006, tendo como-
base a média dos anos 2001-2002. O valor dos financiamentos anuais acumulou 
taxa real de 348% no período, em razão da maior elevação dos financiamentos 
do FNE, a partir de 200322.

22 o aumento dos empréstimos do Banco do Nordeste (BNB), a partir de 2003, foi possibilitado pela capitalização 
que o governo federal efetivou no capital desse banco, que até então estava impossibilitado de elevar a aplicação dos 
recursos recebidos do tesouro, em razão, entre outros fatores, da elevada inadimplência nos empréstimos realizados 
na segunda metade da década de 1990 (almeida et al., 2006). 
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TABELA 24
Fundos Constitucionais de Financiamento – evolução das operações de 
crédito e do valor anual dos financiamentos à indústria, comércio e 
serviços – 2001-2006
(Valores em R$ milhões de 2006)

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos no Ministério da Integração Nacional (Brasil, 2007a).
1 Valores atualizados, na fonte dos dados, pela variação da Taxa de Referência (TR).

Ano 

 

FCO FNE FNO Total 
Nº Valor(1) Nº Valor(1) Nº Valor(1) Nº Valor(1) 

2001    989 342   297    182 286 141  1.572  664 

2002 1.713 451   760     68 596 257  3.069  776 

2003 1.034 315 1.673   603 784 427  3.491 1.346 

2004 1.653 444 2.172 2.023 643 469  4.468 2.936 

2005 1.794 664 6.183 2.136 435 318  8.412 3.117 

2006 2.602 503 10.982 2.288 315 438 13.899 3.229 

2006/(2001-2002) % 92,6 26,9 1.978,0 1.730,4 -28,6 120,1 499,0 348,5 

Os financiamentos totais concedidos pelos fundos aos setores da indústria, do 
comércio e dos serviços, para investimento fixo e capital de giro, em 2006, estão 
discriminados na Tabela 25. Os valores contratados alcançaram R$ 3,2 bilhões, 
dos quais 48% foram destinados a atividades industriais e, o restante, à infra-es-
trutura, ao comércio e aos serviços. Considerando-se os totais do FNO, do FCO 
e do FNE, as micro e pequenas empresas receberam 14,5% e, as médias, 24,1%. 

Por região, observa-se que na Centro-Oeste as MPEs receberam percentual maior 
do total de financiamentos, isto é, 32,9%, um resultado que reflete a decisão do 
conselho deliberativo do FCO, em 2003, de reservar 51% dos empréstimos para 
MPEs e pequenos produtores rurais, a fim de evitar a concentração dos financia-
mentos em grandes empresas e em projetos agrícolas de maior porte23. Também 
o FNE estabeleceu, a partir de 2007, percentual de direcionamento de crédito 
de, no mínimo, 40% para micro e pequenas empresas e pequenos produtores 
rurais.

TABELA 25
Fundos Constitucionais de Financiamento – financiamentos, por portes 
de empresa – 2006
(Valores em R$ milhões)

Fonte: Ministério da Integração Nacional (Brasil, 2007a).

Ano 
FCO FNE FNO Total 

%Valor  %Valor  %Valor  %Valor  
Micro/Pequeno 165 32,9 261 11,4 44 10,1 470 14,5 

Médio 84 16,7 563 24,6 130 29,7 778 24,1 

Grande 254 50,4 1464 64 264 60,2 1.981 61,4 

Total 503 100 2.288 100 438 100 3.229 100 

23 Resolução nº 197/2003 do conselho Deliberativo do Fundo constitucional de Financiamento do centro-oeste. 
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6.2  Importância do Crédito dos Fundos Constitucionais de 

Financiamento para as Micro, Pequenas e Médias Empresas

Para as pequenas empresas das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, a im-
portância dos Fundos Constitucionais de Financiamento decorre diretamente das 
condições favoráveis em que o crédito é concedido, especialmente quanto às 
baixas taxas de juros. Os prazos de amortização podem chegar a doze anos para 
investimento, e a três anos para capital de giro24. Os adiantamentos podem chegar a 
até 100% das necessidades de recursos de investimento.

As normas dos fundos prevêem a conjugação do crédito com assistências téc-
nica, gerencial, tecnológica e contábil, se consideradas necessárias pelo banco 
por ocasião da análise da proposta de crédito. Para atender a maior número de 
empresas, o crédito é limitado por cliente, segundo as normas específicas de cada 
fundo. Os financiamentos concedidos abrangem investimentos em máquinas, 
equipamentos, móveis, veículos de transporte de cargas, execução de obras civis 
e instalações, construção de pequenas geradoras de energia elétrica, e, na área de 
turismo, a construção de restaurantes e de hotéis, a aquisição de veículos e de 
embarcações e demais bens necessários ao desenvolvimento da atividade turística. 
Os empréstimos priorizam as cadeias produtivas e as associações de produtores, 
especialmente no âmbito de APLs. 

No passado recente, uma falha importante nas aplicações dos recursos dos fundos 
encontrava-se nos altos índices de inadimplência verificados nos empréstimos nas 
regiões Norte e Nordeste. Os atrasos estavam associados a mecanismo existente até 
2004, que possibilitava aos bancos (à exceção do Banco do Brasil) assumir apenas 
50% dos riscos do valor que emprestavam, com o restante sendo coberto pelos 
fundos. A partir de 2005, com o objetivo de reverter a alta inadimplência novas 
normas determinaram que os bancos devem atender, integralmente, às normas 
de classificação de risco do Banco Central relativas à contabilidade dos fundos, 
realizar provisões para os empréstimos vencidos há mais de 180 dias, e contabilizar 
os prejuízos com créditos inadimplentes nos balanços dos fundos25. Atualmente, 
as taxas de inadimplência, com atrasos superiores a 90 dias, são de 4,9% no FCO, 
de 3,9% no FNO, e de 5,0% no FNE26. 

Finalmente, não foi possível identificar, nos registros estatísticos dos financiamen-
tos dos Fundos Constitucionais os volumes de crédito destinados à pesquisa e à 
inovação tecnológica, conforme prevêem as respectivas diretrizes. O que se co-
nhece, segundo informações levantadas juntos aos bancos que administram os 
programas de crédito nas três regiões, é que as aprovações de créditos para essa 

24 Há prazos mais longos, como no caso do FNE – Banco do Nordeste, que concede prazo de até vinte anos para 
projetos de infra-estrutura, e prazo de até doze anos para capital de giro associado na linha programa de apoio ao 
Desenvolvimento tecnológico (prodetec).
25 conforme a portaria Interministerial MF/MI, nº  01-c, de 15 de janeiro de 2005. 
26 Relatório Gerencial de 2007, do Ministério da Integração Nacional. 
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finalidade são praticamente inexpressivas, em razão dos baixos investimentos em 
pesquisa e inovação, que, por sua vez, decorre da baixa importância atribuída ao 
desenvolvimento de produtos e processo inovadores naquelas regiões.  

7  SUMÁRIO E CONCLUSÕES

O mercado de crédito livre no Brasil é caracterizado por diversas falhas no aten-
dimento ao setor empresarial, entre as quais uma das mais graves reside na falta 
de oferta de recursos de longo prazo para investimentos. Os programas de cré-
dito avaliados neste trabalho – BNDES, Proger e Fundos Constitucionais de 
Financiamento – representam uma parte do esforço desenvolvido pelas políticas 
públicas, ao longo das últimas cinco décadas, desde a criação do BNDES, para 
resolver, em parte, esse problema, mediante a disponibilização de recursos de 
crédito de médio e de longo prazos para facilitar o acesso das empresas, em 
geral, e das firmas de pequeno porte, em particular, a financiamentos para inves-
timentos, além de capital de giro sob condições diferenciadas em comparação às 
praticadas no mercado financeiro nacional. 

As instituições de crédito analisadas direcionaram, em 2006, recursos no valor 
total de R$ 60,5 bilhões a empresas da indústria, do comércio e de serviços, dos 
quais 20,1% referem-se a financiamentos a empresas de micro e de pequeno portes, 
ou seja R$ 12,2 bilhões. Por instituição de crédito, a participação das MPEs corres-
pondeu a 8,2% dos financiamentos totais do BNDES às atividades urbanas, a 14,5% 
dos Fundos Constitucionais, e a 100% do Proger Urbano.

As análises realizadas na seção 4 mostraram que, no período analisado (2002-
2007), as operações de crédito dos agentes financeiros do BNDES com as MPEs 
apresentaram forte crescimento, tendo evoluído de cerca de 17 mil contratos, em 
2002, para 76 mil em 2007. No caso das médias empresas, as contratações de cré-
dito passaram de 5,1 mil, em 2002, para 16 mil em 2007. Contudo, sob o aspecto 
da participação nos volumes totais de desembolsos de financiamentos verificou-
se que a participação das MPEs é ainda bastante reduzida em comparação à sua 
importância na economia. Especificamente no caso da indústria de transforma-
ção, as MPEs absorveram, em 2006, 1,9% dos recursos totais desembolsados 
pelo BNDES por intermédio dos seus agentes financeiros, em comparação com 
a participação nos desembolsos de 3,0%, em 2002, e de 4,3% em 2003, mostran-
do queda na participação dessas empresas no período 2004-2006. 

Em 2007, os desembolsos às MPEs e às médias empresas voltaram a apresentar 
crescimento, tendo alcançado 3,1% e 5,0% de participação, respectivamente, no 
total da indústria de transformação, acompanhando, assim, o aumento genera-
lizado dos desembolsos do BNDES nesse ano. Dada a baixa participação das 
MPEs e das médias empresas, as grandes empresas absorveram 91,9% dos de-
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sembolsos totais à indústria de transformação.

Conforme as análises da subseção 4.4, a absorção de recursos do BNDES por 
parte das firmas de menor porte poderia alcançar valores mais expressivos caso 
essas firmas pudessem contar com o suporte das garantias do fundo de aval da 
instituição, o FGPC, cujos recursos vêm sofrendo forte diminuição desde de 
2003. A queda nos financiamento às MPEs, de 2004 a 2006, coincidiu com a 
diminuição dos recursos do orçamento federal alocados ao FGPC, levando esse 
instrumento a perder capacidade de alavancagem de financiamentos, dadas as 
restrições das firmas de menor porte em oferecer garantias reais. 

Outra dificuldade no acesso aos financiamentos do BNDES decorre dos proce-
dimentos burocráticos utilizados na homologação dos créditos solicitados pelos 
agentes, uma vez que as liberações dos recursos são realizadas para cada opera-
ção, e não por tranches de recursos como ocorre no caso do Proger e dos Fundos 
Constitucionais, o que proporcionaria maior agilidade nas aprovações de crédito 
pelos agentes financeiros. Outra restrição refere-se às exigências de fornecimento 
de grande volume de informações cadastrais às empresas candidatas a crédito, e 
de documentações referentes à regularidade fiscal e trabalhista com os órgãos 
e tributos federais. As exigências poderiam ser mitigadas por meio de normas 
simplificadoras, uma vez que o risco de crédito cabe integralmente ao agente 
financeiro que aprova o financiamento à empresa. Como as exigências de apre-
sentação de documentos valem para todos os bancos federais que operam pro-
gramas especiais de crédito, e não somente para o BNDES, a implementação de 
procedimentos simplificadores dependeria da adoção de normas gerais, válidas 
para todos os programas de crédito direcionado.  

No caso do Proger Urbano, os agentes financeiros federais consideram que esse 
programa de crédito se reveste de características extremamente favoráveis aos 
empresários de pequeno porte, tanto por suas condições operacionais desbu-
rocratizadas, quanto pelas condições financeiras favoráveis e prazos longos que 
oferece aos empresários. As liberações de recursos do FAT aos bancos federais 
são realizadas por meio de convênios, sob a forma de depósitos especiais remu-
nerados, envolvendo valores globais para a aplicação em crédito e, portanto, não 
dependem da aprovação individual de cada operação por parte do FAT. 

Outra característica importante que distingue o Proger Urbano dos demais pro-
gramas especiais de crédito é a oferta de amplos recursos para capital de giro, 
sob taxas de juros menores e com prazos mais longos do que os oferecidos no 
mercado de crédito livre. O programa conta ainda com um fundo de garantia, o 
Funproger, que avaliza 80% do valor do crédito. A base de recursos do Proger 
Urbano encontra-se, porém, ameaçada pela diminuição das disponibilidades dos 
recursos do FAT para a aplicação em programas de crédito, em razão do cresci-
mento dos gastos com o seguro-desemprego, que diminui os excedentes para a 
aplicação em depósitos remunerados nos bancos. No caso do Banco do Brasil, as 
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disponibilidades totais alocadas por meio convênio com o Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) reduziram-se bastante em 2008. 
No total das aplicações de capital de giro do programa em todos os agentes fi-
nanceiros, os recursos passaram de R$ 5,1 bilhões, em 2006, para R$ 3,8 bilhões 
em 2007.

Os Fundos Constitucionais de Financiamento (FCO, FNE, FNO) representam o 
terceiro grande programa de crédito avaliado. Ao contrário do Proger, os fundos 
dispõem de recursos permanentes para a aplicação em linhas de crédito, cujas 
disponibilidades vêm crescendo em virtude da expansão da sua base de arreca-
dação, constituída pelo IR e pelo IPI. Os recursos totais em 2006 alcançaram  
R$ 7,8 bilhões, dos quais R$ 3,2 bilhões foram destinados a atividades produtivas 
urbanas. Desse último valor, as micro e pequenas empresas urbanas absorveram 
R$ 470 bilhões, ou seja, 14,5%. Para aumentar o montante de  recursos a ser 
destinado às pequenas empresas, o FCO e o FNE estabeleceram um percentual 
mínimo do total de recursos a ser emprestado ao segmento, equivalente a 50% 
no caso do FCO, e a 40% no caso do FNE.

Os agentes financeiros consideram que os fundos apresentam grande potencial 
de expansão no atendimento de recursos de investimentos para as empresas de 
pequeno porte, dadas as baixas taxas anuais de juros aplicadas, equivalentes a 
6,75%, para as microempresas, e a 8,25% para as médias empresas.

Os programas analisados neste capítulo são voltados principalmente à oferta de 
crédito para investimentos, ou empréstimos para capital de giro na modalidade 
associada a investimentos. O BNDES dispõe de uma linha de crédito exclusiva 
para capital de giro, o Progeren, destinado a MPMEs localizadas em municípios 
com aglomerações produtivas, com vigência prevista até o final de 2008. No 
âmbito do Proger, a linha específica para capital de giro vem aplicando volumes 
expressivos de crédito, que alcançaram, em 2006, R$ 5,1 bilhões em emprésti-
mos, em 2,1 milhões de operações, atendendo principalmente a microempresas. 
Essa linha de crédito, como se afirmou, está sofrendo os efeitos da diminuição 
das disponibilidades de recursos do FAT para programas de geração de emprego 
e renda. 

Conclui-se, portanto, que os programas especiais de crédito vêm contribuindo 
para solucionar, em parte, a falta de recursos de crédito para investimentos no 
Brasil e, em menor proporção, de recursos para capital de giro, não obstante a alta 
concentração dos financiamentos nas grandes empresas, nos casos do BNDES 
e dos Fundos Constitucionais de Financiamento. O direcionamento de maiores 
parcelas de crédito às MPEs é uma questão que deve ser objeto de políticas públi-
cas específicas, para que sejam encaminhadas as melhores alternativas de solução, 
incluindo as de ordem burocrática.
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