
QUANDO O 
 

VIRA UM PROBLEMA

CRÉDITO

O empreendedorismo nacional é marcado pela forte participação do crédito e dos
empréstimos para capital inicial, capital de giro, fluxo de caixa ou investimento.
Quando o negócio está bem-sucedido, ótimo! Mas quando os planos não correm
como esperado, os juros do empréstimo podem virar um problema. 

O que fazer nessa situação?

Se enrolou com as parcelas do financiamento do seu negócio? 
Confira dicas para se reorganizar!

1 Comunique a situação para o credor
Seja transparente com o seu credor e busque 
uma solução conjunta. É essencial manter 
uma relação de confiança, pois é direito do 
banco ou instituição financeira reaver o valor 
emprestado, conforme o contrato, 
executando garantias, negativando a 
empresa e sócios e tomando as medidas 
judiciais cabíveis.

4 Refaça o planejamento 
financeiro da empresa
Projete as receitas e os gastos após a 
execução do plano de eliminação e 
redução de gastos e verifique quanto 
sobra ao final do mês para reorganizar 
as finanças da sua empresa. Importante 
colocar tudo no papel e manter o 
planejamento sempre atualizado, 
realizando os ajustes necessários.

5 Formule um novo plano de 
pagamento
Com o novo planejamento financeiro em 
mãos, formule um plano de pagamento e 
apresente-o ao credor.
Dica: Não ofereça todo o valor disponível na 
primeira oferta. Ofereça um valor entre 70% e 80% 
da disponibilidade do seu plano. Dessa forma, você 
terá uma margem de negociação, caso seja 
necessário aumentar a oferta, por exemplo.

6 Avalie um refinanciamento da dívida
Caso o credor não aceite o novo plano e a empresa não tenha restrições de crédito, veja se a 
própria instituição possui linhas de refinanciamento que possam ajudá-lo no controle da 
situação. Caso não haja essa disponibilidade, busque outras instituições financeiras para 
tentar um novo empréstimo para pagar a dívida ou até mesmo a venda da dívida para outra 
instituição. Dessa forma, é possível contratar um plano de pagamento mais próximo da 
realidade atual da empresa.

7 Credi+
O Sebrae pode te ajudar a 
achar a melhor linha de crédito 
para o seu negócio. No Portal 
do Empreendedor, está 
disponível a ferramenta Credi+, 
que contempla opções de 
crédito de várias instituições 
financeiras cadastradas. 
Clique aqui e veja todas as 
informações sobre o tema. 

8 Educação financeira
A gestão de um negócio não é 
fácil. Porém, com capacitação 
é possível implementar uma 
organização financeira e 
administrativa que evita 
problemas como dificuldades 
para arcar com as parcelas do 
seu financiamento. Também 
no Portal do Empreendedor do 
Sebrae, você encontra cursos 
gratuitos de finanças e gestão. 
Confira.  

2 Avalie a situação 
financeira da empresa
É vital fazer um diagnóstico 
detalhado e profundo das 
receitas e despesas da 
empresa para conhecer e 
mensurar o que é essencial e 
o que não é necessário 
nesse momento de crise.

3 Corte gastos
Com base na avaliação feita, 
faça um plano de ação para 
identificar todos os gastos 
que podem ser eliminados 
ou reduzidos e o coloque em 
ação. A hora agora é de 
responsabilidade com as 
finanças para evitar um 
prejuízo maior ou 
consequências graves para o 
seu negócio.

Em todos os casos, conte com o Sebrae como parceiro do seu negócio. 
Entre em contato por meio dos canais de comunicação que estão à sua 

disposição ou visite uma unidade do Sebrae, se assim preferir.


