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RESUMO 

Ser um empreendedor no Brasil é muito difícil por uma grande diversidade de 
dificuldades encontradas ao longo do processo. O objetivo deste trabalho é apontar 
as dificuldades do pequeno empreendedor a conseguir crédito junto as instituições 
financeiras do Município de Toledo. A metodologia utilizada para o delineamento da 
pesquisa foi a através de um questionário apresentando doze questões e aplicando-
as a cinco microempreendedores de áreas diferentes de atuação. De todos os 
entrevistados apenas um optou por uma linha de crédito, para começar o seu 
negócio e melhorar o seu ambiente, para atrair cada vez mais clientes e se sentirem 
a vontade no espaço, entretanto, os demais entrevistados não obtiveram interesse 
em adquirir uma linha de crédito, pois, no momento eles acreditam que, com o 
capital de giro que obtêm está suficiente para as suas necessidades. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ser um empreendedor no Brasil é muito difícil por uma grande diversidade 

de dificuldades encontradas ao longo do processo, uma delas a burocracia para a 

legalização das mesmas, e tornando esse processo lento e demorado e ainda 

existem as dúvidas não só do negócio quanto da documentação, estes variados 

obstáculos que ameaçam o objetivo do empreendedor. 

Há também coragem e perseverança para seguir em frente do 

empreendedor. No Brasil esse assunto vem sofrendo várias mudanças entre elas o 

empregado (trabalhador), investindo e se tornando microempreendedor, com isso os 

microempreendedores estão a cada dia mais em evidência. 

Eles olham para uma extensa relação de atividades como um desafio, como 

uma oportunidade e não como um sacrifício. Afinal, “empreender é assumir o risco 

de sair na chuva para se molhar e se encantar com isso” define Wellington Nogueira 

(2015), fundador da Organização Não Governamental -ONG Doutores da Alegria. 

As micro e pequenas empresas se mantêm como as principais responsáveis 

pelo saldo positivo de empregos no Brasil, os pequenos negócios criaram 389 mil 

novos postos de trabalho, enquanto que as médias e grandes apresentaram saldo 

negativo de 200 mil entre janeiro e setembro de 2017. 

Segundo dados da pesquisa global realizada todos os anos pelo GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor) Consortium, nas últimas 9 edições o índice do 

Brasil em empreendedorismo por oportunidade cresceu gradativamente de 8,5%, em 

2001 para 9,4%, em 2009 – a maior taxa até então, contra 5,9% da taxa de 

empreendedorismo por necessidade em 2009, ou seja, para cada 1,6 empreendedor 

por oportunidade temos um por necessidade. 

Na falta de planejamento necessário, a inadimplência é quase certa. Por 

outro lado, os bancos estão vendo o segmento uma oportunidade para reforçar suas 

carteiras de crédito, minimizando o risco de potenciais devedores. 

Conforme dados do Banco Central – BC (2017), a taxa de inadimplência no 

mercado de crédito com recursos livres no país ficou em 5,3% em dezembro de 

2015 ante 4,3% em 2014. 

Na hora de escolher o que fazer, os microempreendedores levam em conta 

sua identificação e conhecimento na área em que pretende atuar, o quanto pode 



 

investir (em tempo e em dinheiro) e se a sua região tem público para consumir seus 

produtos ou serviços. 

O objetivo deste trabalho é apontar as dificuldades do pequeno 

empreendedor a conseguir crédito junto as instituições financeiras do Município de 

Toledo. 

Por meio deste trabalho, queremos poder ajudar novos possíveis 

microempreendedores mostrando que devem fazer uma pesquisa antes de abrir o 

seu negócio para que não ocorra problemas futuros. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O QUE É UM MICROEMPREENDEDOR? 

 

A tecnologia revolucionou o dia a dia de diversos empreendedores e seus 

negócios. Para quem quer inovar e empreender com criatividade, o mercado 

continua com oportunidades. Para trilhar com segurança e passos certos o caminho 

do empreendedorismo, conhecer como formalizar e estruturar um pequeno negócio 

é fundamental. 

Assim como a tecnologia, a legislação também criou mecanismos para 

simplificar tanto a formalização quanto a regularização desses pequenos negócios. 

Com menos burocracia e um regime tributário adequado, a Lei Complementar n.º 

128/08 criou a figura do microempreendedor individual que fez com que diversas 

atividades que tinham dificuldades para se formalizar como empresas no sistema 

legal tradicional, passassem a ser facilmente regularizadas. Por meio dessa 

legislação, diversos pequenos negócios podem contar com um CNPJ, emitir notas e 

terem acesso aos benefícios da Previdência Social. (SEBRAE, 2017) 

Para iniciar o processo de abertura, é preciso ter em mãos: CPF, RG e 

comprovante de residência, título de eleitor (caso não declare Imposto de Renda) e 

a última declaração do Imposto de Renda. Após a formalização, o 

microempreendedor individual deve pagar mensalmente o DAS (Documento de 

Arrecadação do SIMPLES Nacional) cujos valores correspondem à tributação e 

previdência privada em uma única guia. 

Uma das vantagens da formalização como microempreendedor individual 

são os benefícios previdenciários tais como: aposentadoria por idade, aposentadoria 



 

por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte e auxílio 

reclusão. A família do microempreendedor individual também terá direito à alguns 

benefícios. 

Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar hoje até R$ 

81.000,00 por ano ou R$ 6.750,00 por mês, não ter participação em outra empresa 

como sócio ou titular e ter no máximo um empregado contratado que receba o 

salário-mínimo ou o piso da categoria. (SEBRAE, 2017) 

Para dar incentivo aos pequenos negócios que sofrem com tantas 

obrigações, a Lei Complementar 123/2006 criou o Simples Nacional, com o objetivo 

de unificar a arrecadação dos tributos e contribuições devidos pelas micro e 

pequenas empresas, nos âmbitos dos governos federais, estaduais e municipais, 

com intuito de ser uma forma para a regularização de milhões de negócios informais 

no Brasil.  

Mas este novo regime, mostrou-se ser complexo e nada simples, com 

constantes mudanças nas regulamentações, dificuldades nos cálculos das guias 

para o recolhimento e até em alguns casos, aumento de carga tributária imposta 

pelo Super Simples. 

No Brasil, a carga tributária é considerada alta sobre as atividades 

empresariais, com obrigações com o fisco recolhimento e retenções de tributos. 

Desta forma, a burocracia e a complexidade fazem com que os empreendedores 

optem pela informalidade. 

 

2.2. AS PRINCIPAIS NECESSIDADES DE CRÉDITO; 

 

A Lei Complementar nº 123 de 2006, com todas as suas alterações, impõe à 

escala nacional, especialmente ao Poder Executivo federal. 

 

Sempre que necessário medidas no sentido de melhorar o acesso das 
microempresas e empresas de pequeno porte aos mercados de crédito e de 
capitais, objetivando a redução do custo de transação, a elevação da 
eficiência alocativa, o incentivo ao ambiente concorrencial e a qualidade do 
conjunto informacional, em especial o acesso e portabilidade das 
informações cadastrais relativas ao crédito. (art. 57) 

 

Segundo o SEBRAE (2018), o crédito é importante, mas antes de decidir 

pelo endividamento, é fundamental planejar bem para que o crédito obtido seja 



 

utilizado de forma adequada e não represente um problema futuro caso o negócio 

não gere receitas suficientes para honrar com os compromissos de pagamento. 

O acesso a crédito por esses microempreendedores pode ser abordado de 

diferentes formas, já que o saldo tomado pelo MEI na pessoa jurídica pode não 

representar toda a necessidade de crédito desse tipo de empreendedor. É possível 

supor que parte do crédito é obtida na pessoa física, porém não há como saber a 

proporção destinada à empresa. 

Segundo Banco Central do Brasil (2017), na pessoa jurídica, o valor total do 

crédito tomado pelos MEIs em 2016 é de R$4,2 bilhões, enquanto para todas as 

pessoas físicas que possuem registro de MEI o valor tomado é de R$64,6 bilhões. 

Em termos de quantidade de tomadores, a diferença também é grande: 676,4 mil na 

pessoa jurídica e 5,6 milhões na pessoa física. A inadimplência na pessoa jurídica, 

18,5%, é significativamente maior que na pessoa física, 7,6%. 

 

2.3. AS EXIGÊNCIAS BANCÁRIAS; 

 

O crédito utilizado de forma consciente amplia os horizontes daqueles 

empreendedores que conseguem enxergar as oportunidades que surgem, e 

canalizam recursos para a ampliação e crescimento. (SEBRAE, 2018) 

Existem linhas específicas para o MEI, o que não quer dizer que o crédito é 

automático e garantido, pois depende de procedimentos da instituição financeira e 

suas condições gerais de financiamento. (SEBRAE, 2018) 

Segundo o SEBRAE (2018), o microcrédito é a concessão de empréstimos 

de pequeno valor a microempreendedores formais e informais, normalmente sem 

acesso ao sistema financeiro tradicional. É um tipo de crédito no contexto de 

microfinanças, que abrange o fornecimento de empréstimos e outros serviços 

financeiros especializados para empresas que buscam financiamento de pequeno 

valor, geralmente até R$ 20 mil.  

As principais características das linhas de microcrédito são: 

• Ausência de garantias reais, já que a maioria das transações tem como 

garantia o aval solidário; 

• Concessão de crédito ágil e adequado ao ciclo de negócios do 

empreendimento; 



 

• Baixo custo de transação devido à proximidade entre a instituição e o 

tomador dos empréstimos e à inexistência de burocracia; 

• Ação econômica com forte impacto social na comunidade; 

• Elevado custo operacional para a instituição fornecedora dos recursos;  

• Metodologia específica, que consiste na concessão assistida do 

crédito. 

A simplicidade de acesso e o baixo valor de cada operação são 

características que tornam o microcrédito uma excelente opção de captação de 

recursos de terceiros pelos micros empreendedores individuais. (SEBRAE, 2018) 

 

2.4. AS DIFICULDADES DOS MICROEMPREENDEDORES NO SISTEMA 

BANCÁRIO; 

 

Um dos grandes obstáculos apresentados pelos microempreendedores MEIs 

é a falta de capital e a dificuldade de conseguir empréstimos com os juros baixos, 

para obter esses recursos financeiros que muitas vezes não conseguem com os 

bancos, os microempreendedores buscam esses recursos com os amigos e 

familiares, capitalistas de risco, governo ou pessoal.  

Segundo Assaf Neto (2014) a intermediação financeira produz um maior 

dinamismo à economia, elevando a produção e ofertando maior capacidade de 

consumo, essencial para a economia de um país.  

As maiorias deles também possuem pouco conhecimento sobre a 

importância do plano de negócio que os ajuda a obter esses recursos, além disso, 

muitas vezes não possuem experiência no ramo e isso se torna um fator negativo 

para o empreendimento, pois, pode acarretar no fracasso do empreendedor. 

Segundo Lopes (2013) os motivos para eles não conseguirem os recursos 

financeiros o suficiente para manter seus negócios são: 

 

-Falta de clientes.   

-Falta de conhecimentos gerais.   

-Maus pagadores.   

-Instalação inadequada.  

-Falta de capital de giro.   

-Concorrência muito forte.   



 

-Desconhecimento de mercado.   

-Entre outros.   

 

Por tais motivos os bancos não têm muita confiança nesses 

microempreendedores para fazer grandes empréstimos.  

Uma das formas dos microempreendedores conseguir seus recursos 

financeiros é através do microcrédito que é uma alternativa de modelo padrão da 

concessão de crédito para pessoas que não tem acendido ao credito tradicional e 

que estão fora do mercado formal, por não possuírem as exigências cobradas pelos 

bancos.   

As organizações de microcrédito nasceram com o objetivo de reduzir os 

problemas ocasionados devido às restrições de credito bancário tradicional.   

 Segundo Degen (2005) normalmente a maioria dos negócios bem-

sucedidos foram iniciados por empreendedores carentes de recursos, ou seja, 

pessoas que lutaram para viabilizar seus recursos. 

 

2.5. MOTIVOS DA FALÊNCIA DOS MICROEMPREENDEDORES; 

 

O sonho de ser dono do seu próprio negócio e encontrar novas perspectivas 

no mercado de trabalho é um desafio para muitas pessoas que acabam entrando 

nesse mercado sem nenhum conhecimento e experiência, investindo tempo, energia 

e dinheiro. 

 A maioria das vezes o excesso de motivação faz com esses novos 

empreendedores não elaboram um planejamento adequado, e não conseguem 

sobreviver no mercado tão competitivo por falta de conhecimento. Não usam as 

ferramentas certas para aumentar as chances do sucesso desse novo 

empreendimento. 

Os erros que levam a falência segunda (MEDEIROS, 2013, p. 3) são: 

 

2.5.1. Falta de planejamento 

 

Para iniciar um negócio é preciso estudar todos os aspectos que envolvem o 

negócio. Deve-se pesquisar quem será o público-alvo, fornecedores, custos fixos e 

variáveis, concorrência e localização adequada.  



 

 

2.5.2. Copiar modelos existentes 

 

É um equívoco reproduzir integralmente um modelo de negócio que já existe 

no mercado sem fazer inovações. No curto prazo, a cópia pode até trazer lucro, mas 

no médio prazo tende a não funcionar. Para ter sucesso, é necessário haver alguma 

inovação em relação ao produto ou serviço oferecido pela concorrência.  

 

2.5.3. Não acompanhar a rotina da empresa 

 

 A dedicação é uma das principais qualidades de um empreendedor. Ele 

deve separar um determinado período do seu dia para verificar de perto a rotina de 

cada área da empresa. Se ele não tiver condições de fazê-lo, uma alternativa é 

trazer pessoas qualificadas para supervisionar cada setor. Porém, o empresário 

deve estar presente na empresa para fiscalizar o trabalho e para resolver problemas.  

 

2.5.4. Descontrole do fluxo de caixa 

 

Muitos empresários se perdem quando o assunto é administração. A 

empresa deve adotar um sistema de controle da entrada e saída de dinheiro. Em 

empresas menores, uma simples planilha consegue resolver o problema. Já 

empresas maiores podem optar por aplicativos mais elaborados para fazer este 

controle. Além disso, é preciso ter o hábito de checar as contas, de preferência 

todos os dias, e saber planejar o pagamento e recebimento dos recursos.  

 

2.5.5. Não se adaptar às necessidades do mercado 

 

Aquele empresário resistente às mudanças e é fechado às novidades tende 

a ficar para trás. É importante que o empreendedor sempre se mantenha atento às 

tendências do seu ramo de atividade. Ler matérias em jornais, sites e revistas ou 

conversar com clientes e fornecedores é de grande ajuda para conseguir mais 

informações sobre o mercado. O consumidor quer novidade e quem não se adaptar 

tende a perder espaço.  



 

Os principais desafios para obtenção de sucesso, mesmo que em longo 

prazo, são:  

Saber se a atividade é rentável, tanto para pequenos empreendedores 

quanto para autônomos; Separar o caixa da empresa, a fim de poder mensurar os 

resultados do negócio separado de outras atividades, para saber se é melhor 

continuar investindo ou tentar arrumar um emprego; Planejar o orçamento anual, 

tentando identificar os custos e receitas para o exercício que ocorrerá.  

Os pequenos empresários que emprestaram capital de instituições 

bancárias, (ERCOLIN, 2007, p. 7) aponta os quatro principais motivos que 

contribuem para a mortalidade de pequenas empresas, são eles: 

 

- Falta de Planejamento Estratégico de Longo Prazo; 

- Falta de Conhecimento em Finanças; 

- Mão de Obra com Baixa Qualificação;  

- Falta de processo e métodos internos de trabalho (organização). 

 

 A dificuldade de conseguir crédito, a falta de conhecimento antes de abrir o 

negócio, os altos tributos, falta de planejamento, o local da empresa, etc. são os 

grandes causadores de falência das empresas.  

Porém dentre os fatores predominantes entre os apresentados, à dificuldade 

de conseguir crédito é o que mais causa a mortalidade de micro e pequenas 

empresas. O governo dificulta e não incentiva o crédito para as empresas investirem 

em capital de giro e com isso as pequenas empresas não conseguem competir com 

as grandes. E sem as políticas públicas de crédito para o setor será cada vez mais 

difícil para as microempresas se manterem no mercado.  

 

2.6. CASOS DE SUCESSO NO BRASIL; 

 

Ao nos deparar com um milionário bem-sucedido não imaginamos o quanto 

foi sofrido e cansativo chegar até ali. E logo pensamos que são providos de família 

rica, porém isso é uma inverdade e quando realmente pesquisamos e analisamos 

um empresário são esses empresários que começaram de forma mais singela como 

microempreendedor e hoje são grandes empresários.  



 

Uma das grandes empresárias de hoje, e que começou em uma família 

humilde é a empresária Zicca Assis, segundo o site SAGE (2017) 

 A história de conquistas da Zicca começa de origem humilde, Zica Assis 

começou a trabalhar como babá aos nove anos de idade. Alguns anos mais tarde, 

precisou também trabalhar como faxineira, para se sustentar. O pedido de suas 

patroas, Zica Assis precisou prender seu cabelo Black Power por ser “muito 

exagerado” e, talvez por ironia do destino, a ideia milionária de Zica surgiu 

justamente desse fato: ela decidiu que cabelos crespos e ondulados mereciam ser 

bem tratados e mais valorizados, então, investiu em um curso de cabeleireira. 

Depois, Zica começou a montar sua própria lista de contatos com fornecedores de 

produtos de beleza e cosméticos, através do salão em que trabalhava na época. 

Com muita motivação e criatividade, Zica Assis começou a testar misturas 

dos produtos em seus próprios cabelos e, após dez anos de testes e mais testes, 

finalmente a empreendedora consegue alcançar o resultado tão esperado e elaborar 

sua “fórmula secreta”. 

Através do seu esforço e do apoio de sua sócia, Zica Assis inaugurou a 

primeira unidade do Instituto Beleza Natural em 1993. Atualmente, o Instituto Beleza 

Natural possui seu próprio laboratório de desenvolvimento de cosméticos e produtos 

de beleza, além de unidades espalhadas por todo o país e um crescimento médio 

anual de 30%. E esse é só um de muitos exemplos de microempreendedores que de 

família humilde se tornaram grandes empresários e é referência hoje em dia. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 MÉTODOS DE PESQUISA 

 

A ciência é uma necessidade do ser humano que se manifesta desde a 

infância. É através dela que o homem busca o constante aperfeiçoamento e a 

compreensão do mundo que o rodeia por meio de ações sistemáticas, analíticas e 

críticas. 

O conhecimento científico se caracteriza também como uma procura das 

possíveis causas de um acontecimento. Assim, busca compreender ou explicar a 

realidade apresentando os fatores que determinam a existência de um evento. 

Carvalho (2000) 



 

Para Ruiz (1996, p. 48) considera que “pesquisa científica é a realização 

completa de uma investigação, desenvolvida e redigida de acordo com as normas 

de metodologia consagradas pela ciência”. 

 

3.2 DELIAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa será realizada por meio da abordagem de empresários de 

porte MEI, onde será apresentado um questionário, com perguntas voltadas a 

obtenção de linhas de crédito para a empresa, a pesquisa será de natureza 

qualitativa, tendo como foco entender o porquê do empresário ter feito determinada 

escolha. 

 

3.3. POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

O questionário será aplicado para cinco empresários de ramos diferentes de 

atuação, tendo em vista 12 questões abertas.  

 

3.4. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O questionário será aplicado de forma individual com os donos de empresas 

de ramos de atividade distintas, onde serão aplicadas 12 questões relacionadas à 

obtenção de linhas de crédito voltadas ao MEI-Microempreendedor Individual. As 

respostas serão analisadas para entender do porquê de muitos MEIs, não tenham o 

acesso às linhas de crédito ou a falta de interesse na obtenção das mesmas.  

 

4 DESENVOLVIMENTO E  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi aplicada para cinco Microempreendedores Individuais – MEIs, 

com ramos de atuação distintos na cidade de Toledo Paraná, com 12 questões 

abertas sobre a obtenção de linhas de crédito voltada para a empresa. 

 

4.4.1 Porque escolheu esta área? 



 

 

Na maioria das entrevistas, os participantes por já terem atuado na área, 

viram uma oportunidade e uma necessidade financeira de abrirem a empresa neste 

ramo, mas também porque gostam de desenvolver a atividade, havendo assim uma 

satisfação pelo feedback que estão obtendo com a empresa diariamente. 

 

4.4.2 Quando abriu a empresa sabia da possiblidade de adquirir crédito? 

 

Todos os entrevistados sabiam da possibilidade de se adquirir linhas de  

crédito, no entanto, a maioria não usaria por conta da burocracia, dos juros e 

também pela comodidade de permanecer com o seu próprio dinheiro segundo os 

mesmos. 

 

4.4.3 Já adquiriu crédito para ser utilizado com a empresa? (Caso a resposta 

seja SIM) 

 

Dos MEIs entrevistados 99% sabiam da disponibilidade de linhas de crédito 

mas, não possuíam interesse em adquirir as mesmas e, o restante dos MEIs 

representado 1% fez uso de uma linha de crédito para abrir a empresa e começar o 

seu negócio. 

 

4.4.4 Quanto de juros foi pago? 

 

Segundo o entrevistado que adquiriu crédito para a empresa, pagou uma 

taxa de aproximadamente 4,5% ao mês. 

 

4.4.5 Houve muita burocracia? 

 

Para a obtenção deste crédito segundo o entrevistado houve certa 

burocracia. 

 

4.4.6 Quais foram os documentos necessários para se adquirir o crédito? 

 



 

Segundo o entrevistado os documentos para a obtenção deste crédito foram: 

Cadastro de Pessoa Física - CPF, comprovante de renda e avalista. 

 

4.4.7 Qual foi o meio utilizado para se conseguir o credito? Fomento Paraná 

ou Banco?; Qual linha de crédito foi escolhida?; Esse crédito foi adquirido por 

terceiros? Como amigos e familiares. 

 

Conforme as respostas do entrevistado foi-se deixando de lado as perguntas 

subsequentes, nos direcionando apenas uma resposta, de que, a linha de crédito 

escolhida foi através do Banco com a linha de crédito pessoal. 

 

4.4.8 Já adquiriu crédito para ser utilizado com a empresa? (Caso a resposta 

seja NÃO) 

 

Caso a resposta fosse não, as seguintes perguntas eram relacionadas a 

esta decisão. 

 

4.4.9 Já pensou em utilizar alguma linha de crédito para a empresa? 

 

Com base nas respostas obtidas pelos entrevistados, alguns empresários 

não pensam em adquirir uma linha de crédito, pois acha que no momento não seria 

viável, e os outros já pensaram, mas, não tiveram a necessidade de se obter no 

momento. 

 

4.4.10 Você usaria para qual finalidade? 

 

Pode-se observar que, todos usariam para a ampliação, comprar moveis e 

expandir o espaço onde se encontram atualmente, além de usaram também como 

capital de giro e obtenção de mais estoque.   

 

4.4.11 Quanto de taxa de juros está disposto a pagar? 

 

Todos querem pagar a menor taxa possível, que ficou em torno de 2 a 5% ao 

mês que estariam dispostos a pagar de juros pela obtenção de uma linha de crédito. 



 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O número de microempreendedores individuas – MEIs, no Brasil, hoje só 

cresce, por estar havendo uma crescente demanda de pessoas desempregadas, o 

número de pessoas que optam por abrir uma empresa vem crescendo cada vez 

mais, tornando-o uma ferramenta para melhorar sua qualidade de vida e buscar uma 

renda extra, consequentemente conforme a empresa for crescendo a necessidade 

de se obter uma linha de crédito aumenta. 

O objetivo deste trabalho é apontar as dificuldades do pequeno 

empreendedor a conseguir crédito junto as instituições financeiras do Município de 

Toledo. 

O objetivo do artigo de uma forma geral não foi atingido, pois acreditávamos 

que os empreendedores tinham a necessidade de obter crédito mas, com base na 

pesquisa observou-se que, não possuem a vontade de fazer um empréstimo por não 

acharem necessário no momento. 

De todos os entrevistados apenas um optou por uma linha de crédito, para 

começar o seu negócio e melhorar o seu ambiente, para atrair cada vez mais 

clientes e se sentirem a vontade no espaço, entretanto, os demais entrevistados não 

obtiveram interesse em adquirir uma linha de crédito, pois, no momento eles 

acreditam que, com o capital de giro que obtêm está suficiente para as suas 

necessidades. 
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