
Você conhece o CRED+? 
Programa de Simplificação do Acesso a Produtos e Serviços Financeiros para os 
Pequenos Negócios (CRED+) facilita o acesso do microempreendedor individual e da 
micro e pequena empresa a diversas soluções financeiras que os ajudam a crescer.

Como funciona o CRED+?

O CRED+ apresenta o portfólio de produtos e serviços das instituições financeiras 
cadastradas no sistema que operam em seu município ou em localidades próximas. 
Assim, quando você, empreendedor(a), escolher uma opção específica, terá todas as 
informações sobre a linha de crédito, máquina de cartão ou solução financeira escolhida. 

Por exemplo: Caso a opção de busca seja uma linha de crédito, a ferramenta já informa:

>> Custos da operação;

>>  Condições estabelecidas para a contratação do produto selecionado nos bancos 
escolhidos (caso haja mais de uma opção em sua cidade). 

Tutorial
>>>  CRED+



Como o empreendedor acessa a ferramenta?

Para facilitar o seu acesso ao portal do CRED+, siga o passo a passo a seguir: 

1. Acesse o Portal do Empreendedor no seguinte endereço:  
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

2. Em seguida clique no card “CRED+”, conforme a imagem abaixo: 

3. Então clique no card “Faça Sua Solicitação”.



4. Ao selecionar a opção “Faça Sua Solicitação”, a ferramenta abrirá a página de login.
 
Observação: Lembre-se de que você precisa ter cadastrado previamente uma conta 
no portal GOV.BR para ter acesso.

 

Importante!

>>  O MEI pode fazer o acesso utilizando o seu CPF, pois a ferramenta já o 
vincula automaticamente ao CNPJ MEI cadastrado na base da Receita 
Federal do Brasil.

>>  As micro e pequenas empresas devem inserir o seu certificado digital.

5. Após o login, a ferramenta abrirá a página de entrada para o usuário, elencando as 
seguintes opções:

>> Quer Crédito;

>> Quer Máquina de Cartão;

>> Soluções Financeiras;

>> Minhas Solicitações.



6. Se escolher a opção “Soluções Financeiras”, o site abrirá a página de seu cadastro.

Observação: Verifique se as informações estão atualizadas, pois essa é condição prio-
ritária para que os bancos possam atender à solicitação. 

Se não houver erros, basta pressionar a opção “Continuar”, que se encontra na parte 
inferior esquerda da página.
 



7. O próximo passo é definir qual a sua necessidade, selecionando uma ou mais op-
ções entre as apresentadas pelo simulador do CRED+. 

Observação: Os números dentro dos círculos azuis mostram quantas instituições 
financeiras que são cadastradas no CRED+ e que oferecem a solução apresentada há 
em seu município ou nas adjacências.
 

8. Depois de escolher as opções, você deve seguir o fluxo do sistema, incluindo os 
documentos indicados pela ferramenta.

 



9. Após concluir o fluxo e confirmar o envio, é gerado um número de protocolo, que 
pode ser acompanhado na opção “Minhas Solicitações”. 

 

10. Você também pode pedir o crédito ou a máquina de cartão por meio das opções 
“Quero Crédito” e “Quero Máquina de Cartão”:

 



11. Se desejar pesquisar as máquinas de cartão disponíveis, clique na opção em ques-
tão. O CRED+ abrirá uma página com as opções:

>>  Observe que a ferramenta já traz as informações relacionadas às taxas de opera-
ção no débito e no crédito, além do tipo de contrato (venda ou aluguel);

>>  Ao pressionar a opção “Mais Informações”, o CRED+ exibirá uma tela com dados 
detalhados sobre as condições para aquisição do equipamento. Veja na imagem:



12. Quando definir o produto que atende à sua necessidade, basta clicar no botão da 
sacola que ele será adicionado à cesta de compras, no menu superior direito:

 

13. Agora você só precisa pressionar a opção de envio:



14. Depois, basta seguir o fluxo de informações do sistema até sua confirmação, in-
cluindo os documentos indicados pela ferramenta, conforme a figura abaixo:

Como solicitar uma linha de crédito

15. Imagine que você está à procura de uma linha de crédito. Nesse caso, você deverá 
escolher a opção “Linha de Crédito”. O CRED+ apresentará as alternativas dis-
poníveis nas instituições financeiras que estão cadastradas na ferramenta e que 
atuem no seu município ou nas adjacências. Veja na imagem:

Observação: Ao lado esquerdo da figura, o simulador mostra algumas opções para que 
você filtre sua pesquisa. Será possível definir o valor do crédito de que precisa, os prazos 
de pagamento, as taxas de juros pretendidas e a carência, entre outras opções. 



>>  Ao pressionar a opção “Mais Informações”, o simulador exibirá uma tela com dados 
detalhados sobre as condições oferecidas pela linha de crédito selecionada:

 

16. Depois de definido o produto que atende à sua necessidade, basta clicar no botão da 
sacola que ele será adicionado à cesta de compras, no menu superior direito:

17. Em seguida, é só submeter sua escolha, pressionando a opção de envio:



18. Agora você só precisa seguir o fluxo de informações do sistema até a confirmação, 
incluindo os documentos indicados pela ferramenta, conforme a figura abaixo:

 

Observação: Na linha de crédito, há uma etapa extra que trata das garantias. O siste-
ma mostra qual ou quais garantias são exigidas para cada linha de crédito e solicita o 
preenchimento das informações de, pelo menos, uma das garantias das linhas selecio-
nadas. Veja na imagem: 

Quer saber mais sobre o CRED+?

Acesse ao link e veja todas as opções que o simulador oferece para sua empresa: 
https://credmei.portaldoempreendedor.gov.br/


