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1. Você tentou contratar alguma das medidas 
relacionadas aos financiamentos emergenciais 
anunciados do Governo?

(   ) Sim (   ) Não

1.1- Se não tentou, qual o motivo?
(   ) Desconhecimento / Desinformação

(   ) Não havia necessidade

(   ) Não acredita que possa ser bem sucedido

(   ) Acha que será muito burocrático

(   ) Chegaram muito tarde para o meu negócio

1.2- Se tentou buscar, quais foram?
(   ) Financiamento da folha de março paga em abril/20

(   ) Financiamento de capital de giro com carência BNDES/BDMG

(   ) Linha de crédito ofertada pela Caixa Econômica Federal para MPE’s

(   ) Outras linhas de crédito e financiamento

(   ) Outros (cite quais...)

2- Na busca por financiamento e linhas de crédito, qual foi o 
resultado de suas tentativas?
(   ) Não consegui acesso a nenhuma delas

(   ) Consegui o financiamento de capital de giro com carência BNDES

(   ) Consegui o financiamento de capital de giro com carência BDMG

(   ) Consegui linha de crédito para MPE junto à Caixa Econômica Federal

(   ) Consegui outra linha de crédito junto ao meu Banco

2.1 – Caso não tenha obtido sucesso na obtenção de crédito e 

financiamento, qual o motivo?

(   ) Desinformação

(   ) Burocracia em excesso 

(   ) Cadastro com restrição

(   ) Falta de garantias reais para serem ofertadas

(   ) Limite disponibilizado não me atende

(   ) Outros (cite quais...)





1- BUSCA POR FINANCIAMENTOS DAS MEDIDAS ANUNCIADAS 

PELOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

Não Buscaram Tentaram e
desistiram

Tentaram e não
conseguiram

Conseguiram

39,0%

31,5%

23,2%

6,4%

Sua empresa buscou financiamentos do Governo?

61% Buscaram Financiamentos



2- DOS 39% QUE NÃO BUSCARAM FINANCIAMENTOS

Por não haver necessidade

Acharam que seria muito burocrático

Por desconhecimento ou desinformação

Acharam que não seriam bem sucedidos

Já tinham conseguido outras linhas de crédito com seu banco

Buscaram apenas redução de jornada ou suspensão de contratos

Medidas chegaram muito tarde para seu negócio

Não disseram o motivo

44,5%
15,8%

13,0%

11,3%

7,6%

4,2%

2,5%

1,1%

Motivos por não terem buscado

Acharam que não seriam bem-sucedidos



3- DOS 61% QUE TENTARAM ALGUM TIPO DE

FINANCIAMENTO

Desisitiram Não conseguiram Conseguiram algum
financiamento

51,6%

37,9%

10,4%



4- DOS 51,6% QUE TENTARAM E DESISTIRAM

Devido à juros altos Devido à burocracia
excessiva

Preferiram outra linha
de crédito

Devido à desinformação
dos bancos

31,4%

27,5%

21,6%
19,5%

Motivo da desistência

Devido a juros altos Devido à burocracia
excessiva

Preferiram outra linha
De crédito

Devido à desinformação
Dos bancos



5- DOS 37,9% QUE TENTARAM E NÃO CONSEGUIRAM

Restrição no cadastro Sem mais
informações

Por falta de garantias Estão aguardando
retorno

54,5%

19,9%
17,1%

8,5%

Motivo de não terem conseguido



6- DOS 10,4% QUE TENTARAM E CONSEGUIRAM

Crédito BNDES Crédito BDMG Crédito MPE Caixa

43,1% 41,4%

15,5%

Qual tipo de financiamento conseguiram











QUEM SOMOS

 Somos uma consultoria de GESTÃO INTEGRADA DE NEGÓCIOS.

 Atuamos em todas as áreas da gestão com Consultoria, Mentoria,
Treinamentos (palestras, cursos e workshops), Governança corporativa,
Planejamento estratégico, Avaliação de empresas, Inovação, Pesquisas de
mercado, dentre outros serviços empresariais.

 Marcos Fábio, fundador da empresa, é Empreendedor, Consultor,
Palestrante, Escritor e Professor ligado ao mundo corporativo.

 Mais sobre nós: www.professormarcosfabio.com.br -
contato@professormarcosfabio.com.br

http://www.professormarcosfabio.com.br/
mailto:contato@professormarcosfabio.com.br



