
Ano 8 (2022), nº 4, 1529-1574 

A RELEVÂNCIA DAS EMPRESAS SIMPLES DE 
CRÉDITO PARA A MANUTENÇÃO DO 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO 
PERÍODO PANDÊMICO  
 
Renata Oliveira Almeida Menezes1 
 
Rebeca Sales de Sá Carneiro2 
 
1. Introdução.  2. O crédito como fator relevante para a sobrevi-
vência do microempreendedor individual. 3. A expansão das 
empresas simples de crédito no Brasil em 2019. 4. A relevância 
das empresas simples de crédito para o microempreendedor in-
dividual durante a pandemia da Covid-19. 5. Conclusão. Refe-
rências 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

s empresas são agentes econômicos imprescindí-
veis para a sociedade, porquanto exercem função 
social de relevância estratégica, promovendo a ge-
ração de empregos, satisfação das necessidades de 
consumo, produção de riquezas e a própria manu-

tenção do Estado. Apesar de possuírem características comuns 
gerais, as empresas não devem ser tratadas igualmente, motivo 
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pelo qual a doutrina e a legislação as distinguem por meio de 
classificações diversas. 

Uma das principais classificações das empresas é extra-
ída da Lei Complementar 123/2006, que as diferencia quanto ao 
porte econômico, dividindo-as em Microempresa (ME), Em-
presa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual 
(MEI), sendo este último o menor tipo de empresário regular da 
legislação brasileira. Esta classificação é importante porque irá 
ditar a elaboração de normas de regulação específicas às empre-
sas de menor porte, a fim de protegê-las da concorrência das mé-
dias e grandes empresas, garantindo sua sobrevivência. 

O Microempreendedor Individual representa mais da 
metade das empresas existentes no país e junto com as Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte é responsável por gerar mi-
lhares de empregos formais, além de produzirem, atualmente, 
boa parte do PIB nacional. 

Pelo pequeno porte econômico e patrimonial, os Mi-
croempreendedores Individuais não conseguem prestar garan-
tias ou suportar juros altos, o que ocasionou um histórico de di-
ficuldade na obtenção de crédito, devido à concentração bancá-
ria existente no Brasil. A taxa de sobrevivência do MEI após 05 
anos de atividade é a menor entre os tipos empresariais e um dos 
fatores que poderia evitar sua mortalidade é o acesso a crédito 
com mais facilidade. 

A concentração bancária atrapalha não só o MEI, como 
também as empresas em geral, principalmente os pequenos ne-
gócios, motivo pelo qual sempre foi vista como um entrave ao 
desenvolvimento econômico do Brasil. Diante desse cenário, a 
Empresa Simples de Crédito (ESC), através da Lei Complemen-
tar 167/2019, surgiu como uma esperança à desburocratização 
do crédito, para ampliar o acesso dos pequenos negócios aos fi-
nanciamentos e injetar bilhões de reais por ano na economia. 

Em fevereiro de 2020 foi decretada oficialmente situação 
de emergência sanitária no Brasil, por causa da chegada da 
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pandemia da covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2. De-
vido à alta transmissibilidade do vírus, medidas de isolamento 
social precisaram ser tomadas, o que ocasionou a diminuição na 
atividade empresarial e, em situações mais avançadas da propa-
gação, o fechamento total de todos os serviços considerados não 
essenciais. Tais medidas afetam principalmente o Microempre-
endedor Individual, pois não costuma possuir caixa para sobre-
viver a meses ou até dias com diminuição no faturamento. As-
sim, no contexto pandêmico, o acesso a crédito se mostra ainda 
mais importante.  

Portanto, durante o período de impacto da pandemia, que 
converge na necessidade emergencial de crédito, a Empresa 
Simples de Crédito tem alcançado seu objetivo de facilitar e am-
pliar o acesso do Microempreendedor Individual a recursos fi-
nanceiros? 

O presente artigo tem como objetivo principal identificar 
qual a relevância da Empresa Simples de Crédito à sobrevivên-
cia do Microempreendedor Individual desde que iniciaram os 
efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil. Para tanto, os 
objetivos específicos do trabalho são pontuar a importância do 
acesso ao crédito para manutenção dos Microempreendedores 
Individuais; analisar a regulamentação da ESC e expectativas 
existentes quando da sua criação e verificar qual o impacto das 
Empresas Simples de Crédito durante os meses de pandemia vi-
venciados até o momento no Brasil. 

A metodologia aplicada é a quantitativa e qualitativa, 
mediante coleta de dados e análise de estatísticas; para desen-
volvimento da pesquisa, são utilizadas as técnicas de revisão bi-
bliográfica, artigos científicos, notícias jornalísticas e legisla-
ções atreladas ao tema. 

O estudo é necessário pois o Microempreendedor Indivi-
dual possui grande relevância na economia brasileira e é um dos 
principais agentes para redução do desemprego no país. Assim, 
é preciso atestar se a Empresa Simples de Crédito está 
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alcançando o objetivo de diminuir a dificuldade no acesso a re-
cursos desta categoria, especialmente durante o período de im-
pacto da pandemia, quando o MEI fica ainda mais vulnerável e 
necessitado de crédito. 

 
2. O CRÉDITO COMO FATOR RELEVANTE PARA A SO-
BREVIVÊNCIA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVI-
DUAL  

 
A sociedade contemporânea mundial possui como sis-

tema hegemônico dominante o capitalismo, cujo principal 
agente de produção é a empresa, voltada para maximizar lucros 
e acumular riquezas (capital). Não obstante, as empresas devem 
ser reconhecidas como instituição econômico-social, pois exer-
cem função social de grande e estratégica relevância, não po-
dendo ser resumidas aos interesses do empresário capitalista.3  

As empresas são agentes econômicos imprescindíveis 
para a humanidade, porquanto responsáveis pela geração de em-
prego de milhares de pessoas, pela satisfação das necessidades 
de consumo da população, além de promoverem a própria ma-
nutenção financeira do Estado pelo recolhimento de tributos e 
produção de riquezas. 

Os Microempreendedores Individuais correspondem a 
mais da metade de todas as empresas existentes no Brasil e junto 
com as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte geram ri-
quezas que representam 30% do PIB (Produto Interno Bruno) 
nacional.4 Além disso, a criação do MEI, em 2009, foi respon-
sável por redução importante na taxa de desemprego do país, que 

 
3 FIGUEIREDO, Ivanildo. Teoria Crítica da Empresa. São Paulo: Editora IASP, 2018, 
p. 97. 
4 SEBRAE. Pequenos negócios já representam 30 por cento do Produto Interno Bruto 
do país. Agência Sebrae, 2020. Disponível em: <https://www.agenciase-
brae.com.br/sites/asn/uf/NA/pequenos-negocios-ja- representam-30-do-produto-in-
terno-bruto-do-pais,7b965c911da51710VgnVCM1000004c00210aRCRD> Acesso 
em: 07 mar. 2021 
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entre os anos de 2008 e 2014 passou de 9,2% para 4,8%, segundo 
dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) em parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas). 

O art. 18-A da Lei Complementar (LC) 123/06, incluído 
pela LC 128/2008, institui a classificação do Microempreende-
dor Individual, o menor tipo de empresário regular da legislação 
brasileira. A introdução no cenário jurídico do MEI foi realizada 
como forma de evitar o crescimento da economia informal, na 
tentativa de formalizar os autônomos. Como leciona Fran Mar-
tins: 

O legislador atual, atento aos ciclos econômicos e às profundas 
crises reveladas no cenário internacional, observando também 
que o Código Civil atual é lacunoso, para conter a ampliação 
da economia subterrrânea, denominada informal, priorizou o 
microempreendedor individual e, posteriormente, por intermé-
dio da Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, disciplinou, pura 
e simplesmente, a empresa individual de responsabilidade li-
mitada.5 

Para se enquadrar como MEI, é preciso que o empresário 
individual não seja sócio ou titular de outra empresa, possua um 
único estabelecimento, tenha no máximo um empregado, possua 
faturamento bruto anual de até 81mil reais, não corresponda a 
startup e não exerça atividades vedadas para Microempreende-
dor Individual, consoante Resolução CGSN (Comitê Gestor do 
Simples Nacional) nº 140, de 2018.6 Portanto, só pode ser regis-
trado como MEI quem atenda a estes requisitos, sendo possível 
adquirir um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) 
MEI junto à Receita Federal. 

No Brasil, o acesso ao crédito é tarefa árdua para os pe-
quenos negócios, devido à concentração bancária existente no 

 
5 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2015, p. 405.   
6 UNIÃO, Diário Oficial. Resolução CGSN Nº 140, DE 22 DE MAIO DE 2018. Dis-
ponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.ac-
tion?idAto=92278> Acesso em 28 jun. 2021. 
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país. Ocorre que se o acesso a crédito pelas empresas é difícil, 
então a economia também terá dificuldades em seu desenvolvi-
mento.  

Conforme destaca o autor Antonio Carlos Donini, “a so-
ciedade atual está estruturada e dependente do crédito”7. Isto 
porque, o crédito impulsiona a geração de emprego, renda e o 
desenvolvimento das atividades econômicas, ou seja, das empre-
sas. Atualmente, não é possível enxergar a sociedade sem os car-
tões de crédito, empréstimos ou financiamentos.  

Segundo Ascarelli8, “a economia moderna é uma econo-
mia creditória, essencialmente baseada no crédito”. Fábio Ben-
soussan e Fernando Boiteux, ao falarem sobre o crédito, desta-
cam a importância deste à população, ao mercado e aos empre-
sários. 

É difícil imaginarmos a vida econômica sem o crédito. Isso im-
plicaria na obrigatoriedade de comprarmos à vista todo tipo de 
bem e serviço de que necessitássemos. Certamente, comprarí-
amos muito pouco – e, do outro lado, as vendas seriam bastante 
reduzidas, o que restringiria a produção. Da mesma forma, o 
empresário teria que contar, para o desenvolvimento de suas 
atividades, única e exclusivamente com seus próprios recur-
sos.9 

O crédito, portanto, transformou a sociedade, sendo ele-
mento fundamental de fomento à economia, pois permite a cria-
ção, desenvolvimento e manutenção de muitas empresas no país. 
A circulação do crédito possibilita o ciclo econômico de criação 
de riquezas, pois os investimentos poderão ser convertidos em 
lucros e os lucros, por sua vez, revertem-se como aumento no 
capital das empresas, que tendem a procurar novos créditos para 
recomeçar o ciclo de desenvolvimento. 

Sem o crédito, muitos empreendedores não teriam sequer 

 
7 DONINI, Antonio Carlos. Empresa Simples de Crédito. 1 ed. São Paulo: Editora 
Klarear, 2020. p. 19 
8 Ascarelli, Tullio apud Coelho, Fabio Ulhoa.  Tratado de Direito Comercial. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2015,            p. 14. 
9 BENSOUSSAN e BOITEUX, 2019 apud DONINI, 2020, p. 20. 
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começado um negócio, uma vez que ter capital próprio é um pri-
vilégio de poucos. A concessão de crédito não deve ser vista 
como uma simples transferência de riquezas possibilitada por 
uma relação de confiança, mas como uma disposição que visa, 
para ambas as partes, vantagens.  

Aquele que detém a possibilidade de conceder o crédito 
espera ao menos o recebimento de juros, enquanto aquele que 
receberá acesso ao crédito busca auferir lucro e aumentar o ca-
pital da empresa. Nesse sentido dispõe Fábio Ulhoa: 

O exercício desse poder de disposição importa em questão 
mais relevante que simples transferência de posse, porque exis-
tirá expectativa recíproca de ganhos marginais: do credor, que 
irá receber os juros ou participação nos lucros, e do devedor ou 
tomador, que busca auferir uma vantagem financeira além do 
crédito a ser restituído.10 

É de se concluir, portanto, que desde os primórdios das 
relações comerciais o crédito se afigura como indispensável às 
empresas e à economia, consequentemente à sociedade. Por este 
motivo, Fábio Ulhoa conclui que “os ciclos ascendentes ou des-
cendentes da economia estão relacionados, respectivamente, 
com a situação de abundância ou de escassez na oferta de crédito 
presente nos sistemas produtivo e de consumo”.11 

Conforme destaca Antonio Carlos Donini, apesar do sur-
gimento das fintechs, factorings e fundos de investimentos em 
direitos creditórios, mais de 80% do crédito no Brasil ainda está 
nas mãos de cinco grandes bancos:  

Para atender a essa demanda de pessoas acreditando num fu-
turo melhor, surgiram novos sistemas de concessão de crédito. 
Mesmo assim, mais de 80% do crédito ainda está nas mãos de 
cinco bancos. A concentração bancária, no passado, era menor, 
mas diante de fusões e aquisições, as instituições financeiras 
criaram uma espécie de ‘monopólio do crédito’ no Brasil, o que 
é muito ruim para o desenvolvimento do país.12 

 
10 COELHO, Fabio Ulhoa. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Editora Saraiva, 
2015, pág. 15. 
11 Ibidem. 
12 DONINI, Antonio Carlos. Empresa Simples de Crédito, op. cit., p. 27. 
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As atividades de menor porte, quais sejam, os Microem-
preendedores Individuais e as Micro e Pequenas Empresas 
(MPE), têm dificuldade em entregar garantias, pois raramente 
possuem patrimônio próprio. Em paralelo, dar garantia é uma 
das formas de diminuir os juros cobrados pelas instituições fi-
nanceiras. Para ilustrar o exposto, frise-se que a taxa de juros do 
cheque especial em 2019 estava em 300% ao ano, conforme 
afirma o Banco Central13.  

De acordo com o SEBRAE, quanto menor o porte da em-
presa, mais difícil o acesso a crédito14. Assim, observa-se que os 
Microempreendedores Individuais são os que mais sofrem para 
conseguir crédito no Brasil.  

Para Marcus Salusse, coordenador de projetos do Centro 
de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV (Fundação 
Getúlio Vargas), o custo alto do crédito no Brasil é um dos mai-
ores obstáculos ao crescimento dos pequenos negócios. Por esse 
motivo, é que 30% das micro e pequenas empresas no país não 
têm nenhuma relação com bancos e, se considerados os Mi-
croempreendedores Individuais esse percentual sobe para 
55%15. Ou seja, ao passo que o MEI é o tipo de empresa mais 
recorrente no país, que influencia diretamente no PIB e na taxa 
de desemprego, mais da metade destes sequer possui relação 
com as instituições bancárias. 

O percentual apontado de 55% corrobora com a dificul-
dade de acesso a crédito pelo MEI, o que ocorre devido à 

 
13 MARTELLO, Alexandre. Juros do cartão de crédito e cheque especial sobem em 
junho e superam 300 por cento ao ano. G1, Brasília, 26 jul. de 2019. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/07/26/juros-do-cartao-de-credito-e-
cheque-especial-sobem-em-junho-e-superam-300percent-ao-ano-revela-bc.ghtml> 
Acesso em: 06 mar. 2021. 
14 GUERRA, Antonio Claret. Agência Brasil. Sebrae: pequenos negócios têm maior 

taxa de mortalidade. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/no-
ticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mortalidade>. Acesso 
em 24 jun. 2021. 
15  DALTRO, Ana Luiza. Crédito à vista. Veja, 2019. Disponível em:  
<https://veja.abril.com.br/economia/credito-a-vista/> Acesso em: 06 mar. 2021. 
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burocracia, exigências de garantias e as taxas altas de juros apli-
cadas pelas instituições financeiras, que afastam os pequenos 
empreendedores. 

Conforme estudo realizado pelo SEBRAE em 2016, a 
falta de acesso ao crédito é apontada como um dos fatores prin-
cipais que dificultam a sobrevivência dos pequenos negócios nos 
primeiros dois anos de atividades.16 O estudo mostra que o MEI, 
em 2014, possuiu taxa de sobrevivência de 87%, além de repre-
sentar 63% do total de empresas regulares no país. Em sentido 
oposto, as microempresas, em 2014, possuíam taxa de sobrevi-
vência baixa, de 55%. Conforme aponta o SEBRAE, a baixa 
mortalidade do MEI, ao menos até o ano de 2014, era apontada 
pela existência de regras de formalização com baixa burocracia, 
baixo custo para registro e manutenção, além de estruturas sim-
ples e flexíveis17.  

Contudo, os motivos que conferem ao MEI maior proba-
bilidade de sobrevivência nos primeiros dois anos, não são sufi-
cientes para manter o negócio após 05 anos, conforme aponta 
recente estudo do SEBRAE.18 O setor de MEI é o que possui 
maior taxa de mortalidade quando considerado o período de 05 
anos da criação da empresa. Das empresas criadas em 2015, a 
taxa de mortalidade do MEI foi de 29%, superando a taxa de 
mortalidade das microempresas, que ficou em 21,6%. 

A pandemia da covid-19, tornou o MEI ainda mais vul-
nerável. O período de lockdown, que determina o fechamento 
total das empresas consideradas como não essenciais, para evitar 
a circulação de pessoas, bem como as restrições no horário e dias 
de funcionamento dos estabelecimentos, causam impacto 
enorme em pequenos negócios, pois em poucos dias o fatura-
mento diminui de forma considerável e essas atividades de 

 
16 Data Sebrae. Sobrevivência das Empresas no Brasil. Sebrae, 2016. Disponível em: 
<https://datasebrae.com.br/sobrevivencia-das-empresas/> Acesso em: 26 jun. 2021. 
17 Ibidem. 
18 GUERRA. Sebrae: pequenos negócios têm maior taxa de mortalidade, op. cit. 
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menor porte não costumam possuir caixa ou capital próprio su-
ficiente para sobreviver sem auferir receita, ainda que por curto 
período. 

No caso dos Microempreendedores Individuais, o pro-
blema é ainda maior, pois a receita diária é muito importante 
para manter o negócio. Não somente, o MEI costuma ter menos 
recursos para se adaptar ao mundo digital, dependendo bastante 
da presença física dos clientes, que restou impossibilitada pelas 
medidas de combate à pandemia. 

O presidente do SEBRAE, Carlos Melles, destaca que, 
para os pequenos negócios, “o mais importante, além dos proto-
colos de retomada das atividades, é o crédito para os empresários 
se manterem vivos”19. Portanto, a facilitação no acesso ao cré-
dito é uma das principais formas de conter os impactos gerados 
pela pandemia sobre as empresas de menor porte.20 

Conforme dados do SEBRAE, em 2021 o país possui 
17,7 milhões de pequenos negócios, sendo que 12,9 milhões se 
encontram nos segmentos mais vulneráveis diante da pandemia. 
Desses 12,9 milhões em situação de vulnerabilidade, os Mi-
croempreendedores Individuais representam 60,09%, enquanto 
que as Microempresas representam 35,49% e as Empresas de 
Pequeno Porte 4,40%21.  

Não há dúvidas de que o acesso ao crédito é fator crucial 
para manutenção e desenvolvimento dos Microempreendedores 

 
19 Presidente do Sebrae alerta para a importância do crédito para manter os empreen-
dedores vivos. Agência Sebrae, 2020. Disponível em: <http://www.agenciase-
brae.com.br/sites/asn/uf/NA/presidente-do-sebrae-alerta-para-a-importancia-do-cre-
dito-para-manter-os-empreendedores-vivos,dd19edeab4224710Vgn-
VCM1000004c00210aRCRD> Acesso em: 13 mar. 2021. 
20 Facilitação de acesso a crédito reduzirá impactos da pandemia sobre as empresas. 
Portal da Indústria, 2021. Disponível em: <https://noticias.portaldaindus-
tria.com.br/posicionamentos/facilitacao-de-acesso-a-credito-reduzira-impactos-da-
pandemia-sobre-as-empresas/> Acesso em: 13 mar. 2021. 
21 SEBRAE. Pequenos negócios em segmentos mais vulneráveis à crise do coronaví-
rus. Sebrae, 2021. Disponível em: < https://paineis-lai.sebrae.com.br/single/?ap-
pid=f9c6ba40-ae97-4aee-804e-2eff863f4a6f&sheet=ce0f6f6d-5f3f-45e1-a4bd-
31363554586b&opt=currsel&select=clearall> Acesso em 27 jun. 2021 
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Individuais, especialmente em épocas de crise financeira como 
a pandemia. Ademais, observa-se que durante todo o período an-
tes da pandemia a existência de instituições bancárias não garan-
tia o acesso do MEI ao crédito, porquanto os bancos costumam 
negar o financiamento aos pequenos negócios, principalmente 
ao de menor porte. Se antes da pandemia o alcance a recursos 
pelos pequenos negócios já se mostrava como de extrema rele-
vância, durante o período pandêmico se tornou urgente22. 

 
3. A EXPANSÃO DAS EMPRESAS SIMPLES DE CRÉDITO 
NO BRASIL EM 2019 

 
Diante da magnitude do problema de acesso ao crédito 

pelos pequenos negócios no Brasil, há muito verificado, o De-
putado Pedro Eugênio (PT/PE), falecido em 2015, deu iniciativa 
ao Projeto de Lei Complementar nº 420/2014. Após contribui-
ções da Frente Parlamentar Mista das MPE, com apoio do Mi-
nistério da Economia, SEBRAE e Banco Central do Brasil, foi 
construído o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 135/2018, 
que visou a criação da Empresa Simples de Crédito e Inova Sim-
ples23. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e enca-
minhado para o Senado, onde também foi aprovado, motivo pelo 
qual seguiu para sanção presidencial em 2019.  

Obtida sanção do então presidente em abril de 2019, com 
veto parcial, o PLC 135/2018 deu origem à Lei Complementar 
nº 167/2019, que dispõe sobre a Empresa Simples de Crédito, 
altera a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.249/95 e a LC 

 
22 FREITAS, Cinthia; PINHEIRO, Yohanna. Pequenos negócios são mais impactados 
com lockdown e apoio é necessário, apontam economistas. Diário do Norteste, 2021. 
Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/pequenos-
negocios-sao-mais-impactados-com-lockdown-e-apoio-e-necessario-apontam-eco-
nomistas-1.3056181> Acesso em: 07 mar. 2021. 
23 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei da Câmara n° 135, de 2018 (Complementar). 
Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/mate-
ria/134910> Acesso em: 11 jul. 2021. 
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123/2006, para regulamentar a ESC e instituir o Inova Simples24. 
A Empresa Simples de Crédito não configura instituição 

financeira, trata-se de um novo tipo de negócio para concessão 
de crédito voltado exclusivamente aos Microempreendedores 
Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Por-
tanto, a Empresa Simples de Crédito não precisa de autorização 
do Banco Central do Brasil para sua abertura e funcionamento, 
necessitando apenas que os atos constitutivos sejam registrados 
na Junta Comercial25 e obtenha o alvará de funcionamento pe-
rante a Prefeitura do Município em que terá sede.  

A ESC surgiu com o objetivo de amenizar o problema da 
concentração bancária, oferecendo aos Microempreendedores 
Individuais e às Micro e Pequenas Empresas uma alternativa de 
crédito mais barata e de fácil acesso.  

A Lei Complementar nº 167/2019 define o objeto social 
da ESC no art. 1º como destinada à concessão de crédito ao MEI, 
ME e EPP, o que fará através de três tipos de operações especí-
ficas: empréstimo, financiamento ou desconto de títulos de cré-
dito. Dessa forma, a atividade econômica a ser desenvolvida pela 
ESC, ou seja, o seu ramo de atividade/objeto social, é exclusiva-
mente a realização de operações financeiras com os pequenos 
negócios, sendo vedado qualquer outro tipo de atividade, a 
exemplo de consultoria ou assessoria, como se permite às facto-

rings.  
Quando da aprovação da LC 167/2019, a expectativa do 

Governo Federal era de que as Empresas Simples de Crédito, a 
partir da constituição de mil empresas desse tipo no país, pudes-
sem aumentar a concessão de crédito ao MEI e MPEs, injetando 
R$ 20 bilhões em novos recursos por ano.26 Por outro lado, 

 
24 BRASIL. Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019. Diário Oficial da Re-
pública Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 24 dez. 2019. 
25 DONINI. Empresa simples de crédito, op. cit., p. 149. 
26  Empresa Simples de Crédito vira Lei. Senado Notícias, 2019. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/25/empresa-simples-de-
credito-vira-lei> Acesso em 24 jul. 2021. 
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esperava-se que até o fim de 2019 houvesse a criação de pelo 
menos 300 Empresas Simples de Crédito no Brasil e até o fim 
de 2020 a expectativa era de que fossem constituídas 1.000 (mil) 
ESCs no país.27  

Assim, além do entusiasmo pela criação de uma nova 
modalidade de concessão de crédito às pequenas empresas, com 
acesso simplificado e aplicação de juros mais baixos, havia 
grande expectativa no crescimento rápido da ESC no mercado 
nacional e injeção de bilhões em recursos novos na economia 
brasileira até o fim de 2020. Esperava-se também o fortaleci-
mento dos municípios mediante crescimento da economia local 
e oferta de empregos, haja vista a limitação territorial imposta às 
ESCs.  

A Lei Complementar 167/2019, que criou a ESC, entrou 
em vigor no dia 25 de abril de 2019, data da publicação no Diário 
Oficial da União. Conforme dados divulgados pelo SEBRAE, de 
abril a dezembro de 2019 foram registradas 538 (quinhentas e 
trinta e oito) Empresas Simples de Crédito no território nacional,  
cuja soma do capital das empresas somava R$ 232,9 milhões.28  

Portanto, pelos dados apresentados, observa-se que em 
2019 a Empresa Simples de Crédito superou as expectativas dos 
especialistas, porquanto se esperava a criação de 300 empresas 
desse tipo até o fim daquele ano. Das 420 ESCs criadas até ou-
tubro de 2019, 51% aderiram ao formato de Sociedade Limitada, 
41% utilizaram o formato de EIRELI (Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada) e 8% foram constituídas como Em-
presário Individual. A pesquisa mostrou, ainda, que 61% dos 
empresários entrevistados avaliaram como muito fácil o 

 
27 Em 5 meses, país soma 350 Empresas Simples de Crédito. Diário do Comércio, 
2019. Disponível em: <https://dcomercio.com.br/categoria/financas/em-5-meses-
pais-soma-350-empresas-simples-de-credito> Acesso 24 jul. 2021 
28 Empresas Simples de Crédito somam 538 e estão em 24 estados e no DF. Agência 
Brasil, 2019. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noti-
cia/2019-12/empresas-simples-de-credito-somam-538-e-estao-em-24-estados-e-no-
df> Acesso em 14 jul. 2021. 
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processo de criação da ESC nas Juntas Comerciais e 84% infor-
maram que pretendiam aumentar o capital social nos 12 meses 
seguintes.29  

Vale relembrar que o valor total das operações da ESC é 
limitado pelo capital social. Assim, a intenção de aumentar o ca-
pital social advém do interesse em aumentar o volume de opera-
ções de concessão de crédito, o que demonstra o êxito e entusi-
asmo obtido no negócio. Por outro lado, também convém ressal-
tar que a pessoa natural não pode participar de mais de uma ESC, 
sendo a mesma regra aplicada à EIRELI. 

Até dezembro de 2019, o maior capital social de uma 
ESC era de R$ 10 milhões de reais, enquanto a média apurada 
foi de R$ 434 mil e o aporte mais frequente de R$ 100 mil. Além 
disso, o SEBRAE constatou que foram criadas Empresas Sim-
ples de Crédito em 24 estados do país e no Distrito Federal, não 
havendo ESC apenas no Acre e Rondônia até aquele momento.30  

A primeira ESC criada no país foi em São Paulo, estado 
que possuía até 2019 o maior número de empresas dessa natu-
reza, 187 das 538 constituídas, totalizando um capital de R$ 80,7 
milhões; seguido pelo Paraná, com 47 empresas e R$ 20,4 mi-
lhões de capital.  

Apesar do crescimento acima das expectativas das Em-
presas Simples de Crédito no ano de 2019, o SEBRAE também 
constatou que o interesse dos donos de pequenos negócios em 
solicitar crédito ainda é baixo. Somente 18% (dezoito por cento) 
dos MEI e MPEs buscaram algum tipo de concessão de crédito 
naquele ano31, percentual cuja expectativa era melhorar diante 
do surgimento das Empresas Simples de Crédito. 

 

 
29 Ibidem. 
30 Empresas Simples de Crédito somam 538 e estão em 24 estados e no DF. Agência 

Brasil, op. cit. 
31 Aberturas de Empresas Simples de Crédito superam as expectativas. Diario do Co-

mércio, 2019. Disponível em: <https://diariodocomercio.com.br/negocios/aberturas-
de-empresas-simples-de-credito-superam-as-expectativas/> Acesso em: 24 jul. 2021. 
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4. A RELEVÂNCIA DAS EMPRESAS SIMPLES DE CRÉ-
DITO PARA O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 
 
A declaração oficial sobre a existência de pandemia, cau-

sada pelo vírus Sars-Cov-2, que causa a doença conhecida como 
covid-19, foi emitida pela Organização Mundial da Saúde em 11 
de março de 2020. Àquela altura, já eram mais de 118 (cento e 
dezoito) mil casos, em 114 países e 4.291 mortes confirmadas 
por causa da doença.  

No Brasil, o Ministério da Saúde, comandado por Luiz 
Henrique Mandetta, declarou situação de emergência sanitária 
nacional no dia 03 de fevereiro de 2020, através da Portaria nº 
188.32 O primeiro caso no Brasil foi confirmado pelo Ministério 
da Saúde em 26 de fevereiro de 2020. Desde então, o país in-
gressou em estado de alerta e a notícia de pandemia, por si só, 
abala o mercado financeiro, posto que traz receio de recessão 
econômica nacional e global. 

O Sars-Cov-2 se espalha com muita facilidade, pos-
suindo alta taxa de transmissibilidade, o que causa rapidamente 
o colapso no sistema de saúde. Por este motivo, a principal forma 
de combate à covid-19 é a aplicação de medidas de isolamento 
social. As medidas de isolamento social incluem desde a obriga-
toriedade no uso de máscaras, redução nos horários de funciona-
mento de estabelecimentos e restrição na capacidade para aten-
dimento a clientes, até a imposição de fechamento total de todos 
os serviços considerados não essenciais (lockdown).  

Portanto, as necessárias medidas de isolamento social ge-
ram impacto primário e direto na atividade empresarial. Muitas 
empresas precisam reduzir os horários e dias de funcionamento 
ou, até mesmo, paralisar totalmente as atividades por certo 

 
32 BRASIL. Diário Oficial da União, nº 24, de 04 de fevereiro de 2020. Disponível 
em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-
241408388> Acesso em 31 jul. 2021. 
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período, o que dificulta a manutenção do negócio. Por outro 
lado, a redução na circulação das pessoas implica também na 
redução da demanda por consumo, cuja reação em cadeia é a 
diminuição na produção de bens e serviços, ou seja, na atividade 
empresarial.  

Com o impacto nas empresas, a economia também é aba-
lada. A pandemia afeta fortemente os pequenos negócios, sobre-
tudo o Microempreendedor Individual, categoria que possui 
mais de 7,7 milhões de estabelecimentos em situação de vulne-
rabilidade à crise do coronavírus33, ao passo que representa mais 
da metade (51,02%) das empresas existentes no país34. Assim, 
se o Microempreendedor Individual vai mal,  haverá aumento na 
taxa de desemprego no país, diminuição na média da renda fa-
miliar brasileira, redução no consumo e assim prossegue de 
forma cíclica, acarretando em menor qualidade de vida a boa 
parte da população. 

Devido à sua organização mais simples e com menos re-
cursos, o MEI sofre rapidamente os efeitos das medidas de iso-
lamento social. Poucos dias com diminuição nos horários de fun-
cionamento ou de lockdown, acarretam em queda brusca na 
renda mensal do Microempreendedor Individual, que irá preci-
sar de crédito de forma urgente e quase que imediata para con-
seguir manter a atividade. Segundo pesquisa realizada pelo SE-
BRAE em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), mais 
de 80% (oitenta por cento) dos Microempreendedores Individu-
ais existentes no país relataram queda de faturamento durante a 
pandemia, sendo a categoria mais prejudicada pelo advento do 
coronavírus.35 

 
33 SEBRAE. Pequenos negócios em segmentos mais vulneráveis à crise do coronaví-
rus. Sebrae, 2021. Disponível em: <https://paineis-lai.sebrae.com.br/single/?ap-
pid=f9c6ba40-ae97-4aee-804e-2eff863f4a6f&sheet=ce0f6f6d-5f3f-45e1-a4bd-
31363554586b&opt=currsel&select=clearall> Acesso em: 31 jul. 2021. 
34  SEBRAE. Total de empresas. Sebrae, 2020. Disponível em: <https://datase-
brae.com.br/totaldeempresas-11-05-2020/> Acesso em: 31 jul. 2021. 
35 Mais de 80% dos MEI relatam queda no faturamento, aponta Sebrae. Diário do 
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Diante disso, no cenário pandêmico vivenciado – em que 
se mostram inevitáveis as medidas de isolamento social – é im-
prescindível garantir uma mitigação dos impactos econômicos 
gerados, especialmente através de medidas que visam fortalecer 
a atividade empresarial. O acesso a crédito é, mais uma vez, 
apontado como um dos fatores cruciais para a saúde das peque-
nas empresas e, consequentemente, da economia brasileira en-
quanto perdurarem os impactos da pandemia36. 

Em pesquisa, o SEBRAE aponta que a demanda por cré-
dito pelos pequenos negócios dobrou no ano de 202037. Com o 
aumento da procura por crédito pelo MEI, ME e EPP, resultado 
das dificuldades enfrentadas pela pandemia, o esperado era que 
a Empresa Simples de Crédito tivesse sucesso ainda maior do 
que aquele alcançado em 2019, quando cresceu acima das ex-
pectativas dos especialistas. Contudo, não foi o que aconteceu 
até o momento. 

Segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE em maio de 
2020, quando existiam 647 Empresas Simples de Crédito no 
país, foi alcançada a média de 11 (onze) operações realizadas 
por ESC existente, com valor médio de R$ 23.000,00 (vinte e 
três mil reais), o que resulta em total de aproximadamente R$ 
163,7 milhões em operações após 1 ano de criação38.  

 
Comércio, 2021. Disponível em: <https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/mais-
de-80-dos-mei-relatam-queda-no-faturamento-aponta-sebrae> Acesso em: 07 ago. 
2021. 
36 O Brasil precisa de mais crédito e precisa agora. Agência Sebrae, 2021. Disponível 
e: <https://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/o-brasil-precisa-de-mais-cre-
dito-e-precisa-agora,d6cf51a2a6d8a710VgnVCM100000d701210aRCRD> Acesso 
em 21 jul. 2021. 
37 Pesquisa do Sebrae mostra que em 2020 dobrou a demanda por crédito nos peque-
nos negócios. Agência Sebrae, 2020. Disponível em: <https://www.agenciase-
brae.com.br/sites/asn/uf/NA/pesquisa-do-sebrae-mostra-que-em-2020-dobrou-a-de-
manda-por-credito-nos-pequenos-negocios,dd46f166f9817710Vgn-
VCM1000004c00210aRCRD> Acesso em: 31 jul. 2021. 
38 Pesquisa com empresas ESC. Data Sebrae, 2020. Disponível em: <https://datase-
brae.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Pesquisa-ESC-2020-v5.pdf> Acesso em 24 
jul. 2021. 
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Por outro lado, em pesquisa realizada em abril de 2021, 
após dois anos da criação da ESC no Brasil, o SEBRAE divul-
gou dados que mostram a existência de 801 (oitocentas e uma) 
Empresas Simples de Crédito registradas no território nacio-
nal39, que juntas somavam capital de R$ 398 milhões40. O SE-
BRAE aponta que as Empresas Simples de Crédito existentes até 
abril de 2021 no Brasil tinham potencial de concessão de crédito 
de R$ 1,2 bilhão por ano. 

Ocorre que apesar de ter havido aumento no número de 
ESCs, ampliando o acesso a crédito, vale lembrar que a expec-
tativa do Governo Federal quando da aprovação da LC 167/2019 
era que esse novo negócio injetasse R$ 20 bilhões por ano em 
novos recursos aos pequenos empresários quando o país atin-
gisse mil empresas desse tipo, fato que se esperava ainda em 
2020. No entanto, após os dois anos de criação, o país não alcan-
çou as mil unidades de Empresas Simples de Crédito, tampouco 
a injeção de capital esperada para ajudar os Microempreendedo-
res Individuais, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

Em julho de 2021, há o registro de 850 (oitocentos e cin-
quenta) Empresas Simples de Crédito no país.41 Portanto, ob-
serva-se que em 08 (oito) meses – no período de abril a dezem-
bro de 2019 – o Brasil registrou a criação de 538 Empresas Sim-
ples de Crédito, enquanto nos 19 (dezenove) meses seguintes – 
de janeiro de 2020 a julho de 2021 – foram registradas apenas 
312 novas empresas desta modalidade.  

À primeira vista, o advento da pandemia da covid-19, ao 

 
39 Em dois anos de implementação, ESC amplia o acesso a créditos no país. Agência 

Sebrae, 2021. Disponível em: <https://www.agenciasebrae.com.br/si-
tes/asn/uf/NA/em-dois-anos-de-implementacao-esc-amplia-o-acesso-a-creditos-no-
pais,7b83ff75f4419710VgnVCM100000d701210aRCRD> Acesso em: 24 jul. 2021. 
40 Empresas Simples de Crédito: descentralização do crédito no Brasil. Sebrae, 2021. 
Disponível em: <https://www.agenciasebrae.com.br/asn/Esta-
dos/NA/INFO%20ESC.pdf> Acesso em: 24 jul. 2021. 
41  SEBRAE. Empresa Simples de Crédito. Data Sebrae, 2021. Disponível em: 
<https://datasebrae.com.br/empresa-simples-de-credito-esc/> Acesso em: 24 jul. 
2021. 
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invés de impulsionar, freou a criação de Empresas Simples de 
Crédito. Na opinião do presidente da ABRAFESC (Associação 
Brasileira de Factoring, Securitização e Empresas Simples de 
Crédito), a limitação territorial e na receita bruta anual impostas 
à ESC pela LC 167/2019 são um desestímulo aos empreendedo-
res.42 Por este motivo, já tramita no Congresso Nacional o Pro-
jeto de Lei Complementar 269/2020 que visa retirar a limitação 
territorial municipal, permitir que a ESC tenha como sócio pes-
soa jurídica, bem como permitir a emissão de Cédula de Crédito 
Bancário em seu favor.43  

Por sua vez, em entrevista realizada em março de 2021 à 
Agência Sebrae de Notícias, o antigo presidente do SEBRAE, 
Guilherme Afif Domingos, explica que o impacto causado pela 
pandemia do coronavírus resultou no aumento da busca por ou-
tros programas de crédito promovidos através de incentivo go-
vernamental, deixando em segundo plano o sistema de micro-
crédito, no qual a ESC está inserida.44 Diante disso, Afif afirma 
que a ESC ainda não conseguiu desburocratizar o crédito e au-
mentar a concorrência no setor.  

Pesquisa do SEBRAE em janeiro de 2021, aponta que 
91% (noventa e um por cento) dos empresários sequer sabiam 
da existência da ESC como opção para solicitar crédito.45 Assim, 

 
42 DINIZ, Ana Carolina. Ministério da Economia já estuda mudar lei das ESCs que 

tem apenas dois anos de criação. O Globo, 2021. Disponível em: 
<https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/ministerio-da-economia-ja-es-
tuda-mudar-lei-das-escs-que-tem-apenas-dois-anos-de-criacao.html> Acesso: em 19 
jul. 2021 
43 Projeto de Lei Complementar n° 269, de 2020. Senado Federal, 2020. Disponível 
em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145597> 
Acesso em 31 jul. 2021. 
44 Simples não é favor, é determinação constitucional. Agência Sebrae, 2021. Dispo-
nível em: <https://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/simples-nao-e-favor-
e-determinacao-constitucional,63076ead79d18710Vgn-
VCM100000d701210aRCRD> Acesso em 26 jul. 2021. 
45 Pesquisa do Sebrae mostra que em 2020 dobrou a demanda por crédito. Agência 

Sebrae, 2021. Disponível em: <https://www.agenciasebrae.com.br/si-
tes/asn/uf/NA/pesquisa-do-sebrae-mostra-que-em-2020-dobrou-a-demanda-por-
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observa-se que a pouca divulgação da existência deste novo tipo 
de negócio também prejudicou o crescimento da Empresa Sim-
ples de Crédito no país. Apesar da demanda por financiamentos 
ter duplicado em 2020, a esmagadora maioria das empresas não 
conheciam a ESC e precisaram buscar os programas divulgados 
pelo governo federal para conseguir acesso a crédito em meio à 
pandemia.  

No Brasil, o governo proporcionou como principais me-
didas de enfrentamento à pandemia os programas de crédito: 
Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte), FAMPE (Fundo de Aval para Mi-
cro e Pequenas Empresas), PEAC (Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito) e PESE (Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos). 

Dentre as possibilidades de concessão de crédito existen-
tes no país, constatou-se que o programa que mais amparou os 
pequenos empresários durante a pandemia foi o Pronampe. Es-
tudo do SEBRAE demonstra que o Pronampe respondeu por 
mais da metade (55%) dos empréstimos novos concedidos aos 
pequenos empresários durante a pandemia46.  

Em junho de 2021, devido ao sucesso obtido em 2020, o 
Pronampe virou uma política permanente de concessão de cré-
dito, através da Lei 14.161. Trata-se de uma iniciativa do go-
verno federal, em parceria com instituições financeiras, para in-
centivar a concessão de crédito de forma mais barata e com me-
nos burocracia. Contudo, o Pronampe atende apenas às Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte, o que prejudicou a 
categoria dos Microempreendedores Individuais. 

O mesmo ocorre com o Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos (PESE), que também não abrangeu os 

 
credito-nos-pequenos-negocios,dd46f166f9817710Vgn-
VCM1000004c00210aRCRD> Acesso em: 31 jul. 2021. 
46 Pesquisa do Sebrae mostra que em 2020 dobrou a demanda por crédito. Agência 
Sebrae, op. cit., 2021. 
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Microempreendedores Individuais. Este programa é destinado à 
realização de operações de crédito com a finalidade de paga-
mento de folha salarial de empregados ou de verbas trabalhistas 
e é feito sob gestão do Tesouro Nacional, operacionalização do 
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial) e supervisão do Banco Central. Trata-se de programa vol-
tado apenas para Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Médias 
Empresas com faturamento anual de até R$ 50 milhões. Desde 
o início da sua vigência até 03/11/2020, o PESE concedeu R$ 
7,95 bilhões em créditos47. 

O FAMPE  (Fundo de Aval para Micro e Pequenas Em-
presas), por sua vez, trata-se de outra medida existente para fa-
cilitar o acesso a crédito aos pequenos negócios. Contudo, deve-
se ressaltar que o FAMPE existe desde 1995 e foi criado com 
recursos exclusivamente do SEBRAE Nacional. Durante a pan-
demia, o projeto foi ampliado para receber recursos de outras 
instituições e atingir maior número de empresas.  

Cumpre elucidar que não se trata de programa de finan-
ciamento mediante concessão de crédito, mas concessão de aval 
financeiro complementar quando o empreendedor ou a empresa 
não preenche as garantias exigidas pela instituição financeira 
para conseguir o financiamento. A utilização do FAMPE é pos-
sível aos Microempreendedores Individuais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, mas, ressalte-se, não se trata de 
concessão concreta de crédito, sendo apenas uma garantia dada 
por aval para facilitar o acesso ao financiamento nas instituições 
bancárias. 

Com o advento da pandemia, o SEBRAE fez parceria 
com a Caixa Econômica Federal para facilitar o acesso dos em-
preendedores a financiamento de capital de giro. Especifica-
mente na Caixa, é possível ao MEI utilizar o FAMPE em opera-
ções de  crédito no montante de até R$ 12,5 mil, com possível 

 
47  SEBRAE. Emprestômetro. Data Sebrae, 2021. Disponível em: <https://datase-
brae.com.br/emprestometro/> Acesso em: 31 jul. 2021. 
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carência de até 09 (nove) meses, parcelamento em 24 vezes e 
taxa de juros de 1,59% ao mês.48 Além disso, o SEBRAE presta 
consultoria gratuita aos pequenos empresários que aderirem ao 
FAMPE em operações com a Caixa. De 08/04/2020 até 
01/03/2021, o FAMPE possibilitou a concessão de R$ 3,5 bi-
lhões em créditos aos pequenos negócios como um todo, não 
existindo dados até o momento do montante destinado exclusi-
vamente ao MEI. 

Outra forma de acesso a crédito disponibilizado pelo go-
verno federal para a pandemia, foi o Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito (PEAC), através da Lei 14.042, de 19 de agosto 
de 2020, advinda da Medida Provisória nº 975 de 01 de junho de 
2020. O programa possui duas modalidades: o PEAC-FGI e o 
PEAC-Maquininhas.  

No PEAC-FG, o crédito concedido será garantido pelo 
Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e administrado pelo 
BNDES. O programa é destinado exclusivamente às Empresas 
de Pequeno Porte e às Médias Empresas com receita bruta igual 
ou inferior a R$ 300 milhões. A lei também regula os prazos de 
carência, parcelamento e taxas de juros a serem aplicadas nas 
operações. O programa somente abarcou os financiamentos con-
tratados até 31.12.2020 e concedeu, durante sua vigência, o 
montante de R$ 92,14 bilhões em créditos. Portanto, trata-se da 
modalidade que mais concedeu crédito no país. 

O PEAC-Maquininhas, por sua vez, é destinado à con-
cessão de empréstimo garantido por cessão fiduciária de recebí-
veis. Este programa abrange os Microempreendedores Individu-
ais, além das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
desde que tenham faturamento por meio de serviço de paga-
mento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante 
acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores – as 

 
48 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FAMPE - Parceria Caixa e SEBRAE. Dispo-
nível em: <https://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa/caixa-e-sebrae/Pagi-
nas/default.aspx> Acesso em: 14 ago. 2021. 
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conhecidas maquininhas eletrônicas. O pequeno empresário que 
procurar a instituição financeira dará como garantia de paga-
mento os valores que serão recebidos pelas maquininhas de car-
tão. 

Esta modalidade teve vigência apenas para os financia-
mentos contratados de setembro de 2020 até 31.12.2020 e con-
cedeu o montante de R$ 3,19 bilhões em crédito, sendo o maior 
fornecedor o Banco do Brasil (69,73%). No entanto, o governo 
havia disponibilizado R$ 10 bilhões para o programa, que, por-
tanto, não alcançou as expectativas, o que se atesta pelo volume 
total de crédito concedido. Ou seja, o PEAC-Maquininhas, um 
dos únicos programas do governo que abrangem os Microem-
preendedores Individuais, também não alcançou o êxito que se 
esperava.  

Segundo especialistas, os motivos são a demora na cria-
ção do programa, a baixa adesão das instituições bancárias e a 
pouca divulgação – 41% dos entrevistados em pesquisa reali-
zada pelo SEBRAE desconheciam o programa. Além disso, o 
cenário de incertezas quando o programa foi disponibilizado, so-
mente em setembro de 2020, contribuiu para o receio dos em-
preendedores em contrair dívidas, pois já vinham há um bom 
tempo em situação financeira difícil e das instituições bancárias 
em conceder o financiamento sem outras garantias.49 Portanto, o 
governo perdeu o timing do programa, que deveria ter sido lan-
çado logo no início da pandemia, o que prejudicou sobretudo os 
Microempreendedores Individuais, que precisaram de crédito 
imediatamente após decretadas as medidas de isolamento. 

Observa-se que dos programas federais que visaram fa-
cilitar o recebimento de crédito durante a pandemia em 2020 e 
primeiro semestre de 2021, somente dois deles eram acessíveis 

 
49 TRISOTTO, Fernanda. Com pouca adesão, crédito via maquininhas para pequenos 
negócios tem dinheiro de sobra. Gazeta do Povo, 2020. Disponível em: 
<https://www.gazetadopovo.com.br/economia/credito-via-maquininhas-baixa-ade-
sao-dinheiro-sobra/> Acesso em 12 ago. 2021. 
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aos Microempreendedores Individuais, quais sejam, o PEAC-
Maquininhas e o FAMPE (que não se trata de concessão de cré-
dito, mas aval complementar para facilitar as operações). Em 
que pese a ampla divulgação dos programas do governo, estes 
não socorreram de forma suficiente o Microempreendedor Indi-
vidual e os pequenos negócios em geral. 

Apesar dos grandes esforços despendidos e a criação dos di-
versos programas governamentais de liberação de recursos, 
oferta de garantias e criação de linhas de crédito emergenciais 
para os pequenos negócios, foi recorrente o incômodo com a 
dificuldade que esses negócios tiveram no período para obte-
rem recursos no sistema financeiro nacional (SFN). Os princi-
pais motivos identificados foram a negativação dos CPF e 
CNPJ e a falta de garantias, evidenciando que, mesmo em um 
período emergencial, os critérios utilizados pelas instituições 
financeiras não foram alterados. Muito pelo contrário, a pan-
demia lançou sobre a economia brasileira um manto espesso de 
incertezas, o que exacerbou a percepção de risco por parte des-
sas instituições sobre os pequenos negócios.50 

O fechamento de milhares de empresas no país em 2020 
durante a pandemia51 se deve a um conjunto de fatores, dentre 
os quais permanece em destaque a falta de acesso a crédito. Con-
forme estudo do SEBRAE, denominado ‘Sobrevivência de Em-
presas’ relativo ao ano de 2020, 34% das empresas entrevistadas 
acreditam que o acesso a crédito poderia ter evitado o fecha-
mento da empresa no ano de 2020 e somente 7% desse grupo de 
empresas entrevistadas obtiveram sucesso na solicitação de cré-
dito perante bancos: 

[...] quanto menor o porte da empresa, mais difícil obter crédito 
para manter o capital de giro e conseguir superar obstáculos 

 
50 SEBRAE. Crédito durante a pandemia. Observatório MPE, 2021. Disponível em: 
<https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRO-
NUS/bds/bds.nsf/a7deb2d85bb16a3e84960f06674b8c4f/$File/19816.pdf> Acesso 
em: 06 ago. 2021. 
51 OLIVEIRA, Joana. 716.000 empresas fecharam as portas desde o início da pande-
mia no Brasil, segundo o IBGE. São Paulo: El país, 2020. Disponível em: <https://bra-
sil.elpais.com/brasil/2020-07-19/716000-empresas-fecharam-as-portas-desde-o-ini-
cio-da-pandemia-no-brasil-segundo-o-ibge.html> Acesso em 29 jun. 2021. 
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como os causados pela pandemia de covid-19. Mais de 40% 
dos entrevistados citaram como causa do encerramento da em-
presa a pandemia. Para 22%, a falta de capital de giro foi pri-
mordial para o fechamento do negócio. A pesquisa também de-
tectou que 20% dos antigos empresários reclamaram do baixo 
volume de vendas e da falta de clientes. Entre as empresas que 
encerraram as atividades, cerca de 34% dos entrevistados acre-
ditam que ter acesso a crédito poderia ter evitado o fechamento. 
Ainda segundo o levantamento, apenas 7% desse grupo de em-
presas solicitaram crédito bancário e obtiveram êxito.52 

Em outra pesquisa realizada pelo SEBRAE entre 30 de 
abril e 05 de maio de 2020, ficou demonstrado que 86% das pe-
quenas empresas que solicitaram crédito a bancos tiveram seus 
pedidos negados.53  

O MEI, em especial, viu-se desamparado quase total-
mente durante a pandemia, pois foi o menos contemplado pelas 
políticas governamentais e não recorreu ao microcrédito ofer-
tado pela Empresa Simples de Crédito tendo em vista o desco-
nhecimento massivo dessa possibilidade de acesso a financia-
mentos, que se mostra como a melhor à categoria. 

O microcrédito é tido como a melhor opção para o Mi-
croempreendedor Individual54, pois se consubstancia na realiza-
ção de operações de pequeno valor, com menos burocracia, 
pouca exigência de garantias e valores mais baixos, exatamente 
aquilo que se propõe a ESC. Assim, a falta de crescimento e di-
vulgação da ESC durante o período pandêmico prejudicou 

 
52 GUERRA, Antonio Claret. Sebrae: pequenos negócios têm maior taxa de mortali-
dade. Agência Brasil, 2021. Disponível em <https://agenciabrasil.ebc.com.br/econo-
mia/noticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mortalidade> 
Acesso em 27 jun. 2021. 
53 Agência Sebrae. 86% das pequenas empresas já tiveram crédito negado. Diário do 

Comércio, São Paulo, 19 mai. de 2020. Disponível em: <https://dcomercio.com.br/ca-
tegoria/gestao/86-das-pequenas-empresas-ja-tiveram-credito-negado> Acesso em: 20 
mar. 2021. 
54 SEBRAE. O acesso do MEI a serviços financeiros. Sebrae, 2021. Disponível em: 
<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-acesso-do-mei-a-servicos-
financeiros,1e5a2bf060b93410VgnVCM1000003b74010aRCRD> Acesso em 07 
ago. 2021. 
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principalmente o Microempreendedor Individual, uma vez que 
as demais formas de acesso a crédito disponibilizadas pelo go-
verno federal não lhe beneficiaram até o momento.  

Importante mencionar que a pesquisa do SEBRAE con-
cluiu que as ESCs priorizam a realização de operações com Mi-
croempreendedores Individuais e Microempresas55, exatamente 
o contrário dos bancos que priorizam operações com Empresas 
de Pequeno Porte. Portanto, no enfrentamento da pandemia até 
então, teria sido primordial aliar os programas de governo à di-
vulgação e incentivo à criação das Empresas Simples de Crédito, 
o que traria resultado positivo a todas as categorias empresariais. 

O SEBRAE constatou que se não fossem as novas insti-
tuições não bancárias mais consolidadas que a ESC como as co-
operativas de crédito, agências de fomento, sociedades de cré-
dito direto e fintechs, os Microempreendedores Individuais te-
riam ficado completamente à mercê dos efeitos da pandemia.56 
Além disso, vale ressaltar que quase 50% dos Microempreende-
dores Individuais existentes no país precisaram receber alguma 
parcela do Auxílio Emergencial em 2020, o que ajudou a atra-
vessar a crise. Trata-se de benefício em parcelas inicialmente de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) concedido pelo governo para MEI, 
trabalhadores informais e contribuintes da Previdência Social 
que se encaixarem nos requisitos da Lei nº 13.982/2020. 

O Auxílio Emergencial foi, pode-se dizer, a única me-
dida econômica tomada pelo governo que realmente se adequou 
à realidade do MEI, pois não contou com as exigências das ins-
tituições bancárias, e concedeu benefício que, apesar do valor 
baixo, possibilitou um alívio em meio à pandemia.  

 
55 Pesquisa com empresas ESC. Data Sebrae, 2020. Disponível em: <https://datase-
brae.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Pesquisa-ESC-2020-v5.pdf> Acesso em: 
24 jul. 2021. 
56 SEBRAE. Crédito durante a pandemia. Observatório MPE, ed. 28, 2020.  Disponí-
vel em: <https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRO-
NUS/bds/bds.nsf/a7deb2d85bb16a3e84960f06674b8c4f/$File/19816.pdf> Acesso 
em: 06 ago. 2021. 
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Na pesquisa ‘Financiamento dos Pequenos Negócios’ re-
alizada pelo SEBRAE em análise ao ano de 2020 comparado 
com 2019, constatou-se que com o advento da pandemia houve 
uma forte contração da maioria das fontes de financiamento aos 
pequenos negócios, especialmente as extra-bancárias.57 Em 
2020, caiu de 47% para 24% a proporção de pequenos negócios 
que negociaram prazos com fornecedores, sendo esta a fonte de 
financiamento que é comumente mais utilizada pelos pequenos 
empresários. Houve também queda na utilização do cheque pré-
datado (de 22% para 8%), cheque especial (de 19% para 9%), 
cartão de crédito (de 50% para 32%), ajuda de amigos e parentes 
(de 12% para 8%) e desconto de duplicatas (de 12% para 6%).  

Também houve queda no número de pequenos negócios 
que conseguiram empréstimos com bancos privados, de 12% 
para 9%. A pesquisa ressalta que os bancos privados empresta-
ram mais recursos, porém, para menos empresas.  

A única fonte de financiamento aos pequenos negócios 
que se expandiu durante a pandemia foi a utilização de bancos 
oficiais (passou de 8% para 13%), como a Caixa Econômica Fe-
deral e Banco do Brasil, devido ao Pronampe. Contudo, como já 
demonstrado, o Pronampe não foi benéfico aos Microempreen-
dedores Individuais, pois abrangia somente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte.  

Assim, os esforços despendidos pelo governo federal 
para frear os impactos da pandemia não se concentraram no Mi-
croempreendedor Individual, que ficou desamparado em todas 
as fontes de financiamento, apesar de representar mais da me-
tade das empresas existentes no país. Ou seja, a pandemia trouxe 
o enxugamento de quase todos os meios de financiamento dis-
poníveis ao MEI e as medidas econômicas do governo para 

 
57 SEBRAE. Financiamento dos pequenos negócios. Sebrae, 2020. Disponível em: 
<https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRO-
NUS/bds/bds.nsf/1e80ff73a6d15b1c2de020e8dd089bdf/$File/30582.pdf> Acesso 
em: 07 ago. 2021. 
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superar a pandemia não abarcaram a categoria. Atrelado a tudo 
isso, não houve divulgação da ESC, cujo sistema de microcré-
dito foi deixado em segundo plano, a ponto de quase a totalidade 
dos pequenos empresários (91%) desconhecerem o negócio. 

Em boletim de setembro de 2020, o SEBRAE divulgou 
que de todos os recursos concedidos às empresas brasileiras pelo 
Sistema Financeiro Nacional (SFN) no ano de 2020, somente 
0,9% foram destinados ao Microempreendedor Individual.58 
Vale ressaltar que o SFN é responsável por 78% de todo o cré-
dito concedido no país, motivo pelo qual a porcentagem atrelada 
ao MEI demonstra como a categoria tem um déficit no acesso a 
crédito, mesmo com as medidas econômicas tomadas pelo go-
verno durante a pandemia. 

A pesquisa também demonstra que os pequenos negócios 
em geral, continuaram com dificuldades em conseguir crédito no 
ano de 2020, apesar do surgimento dos programas federais. De 
todo o crédito concedido pelo Sistema Financeiro Nacional em 
2020, o MEI, ME e EPP receberam o equivalente a 20%, con-
centrando-se as concessões de crédito nas médias e grandes em-
presas (80%).  

Constatou-se também, que comparado a 2019, o crédito 
concedido pelo SFN ao MEI não se alterou, permanecendo com 
seu inexpressivo percentual de 0,9%, o que corrobora com o fato 
de que os programas do governo não ajudaram a categoria. Por 
outro lado, o crédito concedido às Microempresas diminuiu, pas-
sando de 4,3% para 3,8% e o crédito concedido às Empresas de 
Pequeno Porte aumentou de 14,5% para 15,8%, concluindo-se 
que a maior inclusão das EPPs nos programas federais ajudaram 
essa categoria a melhorar um pouco o acesso a crédito, enquanto 
que MEI e ME não foram contemplados.   

 
58 SEBRAE. Crédito durante a pandemia. Sebrae, 2021. Disponível em: <https://bi-
bliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRO-
NUS/bds/bds.nsf/a7deb2d85bb16a3e84960f06674b8c4f/$File/19816.pdf> Acesso 
em: 06 ago. 2021. 
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Segundo o SEBRAE, em que pese 82% do total de Mi-
croempreendedores Individuais existentes no país terem apre-
sentado queda no faturamento, 60% procuraram empréstimos 
junto ao sistema bancário e destes, 28% obteve êxito em 2020. 
Ou seja, apenas 16,8% dos MEI conseguiram crédito junto a 
bancos, o que demonstra a importância de aumentar e divulgar a 
oferta de crédito fora das instituições bancárias.59 

Apesar da pandemia e dos programas de incentivo do go-
verno, as instituições bancárias permaneceram com critérios que 
dificultam o acesso a crédito a empresas pequenas, como os Mi-
croempreendedores Individuais. O SEBRAE aponta que a nega-
tiva para concessão do crédito tem sido baseada na insuficiência 
(na visão do sistema bancário tradicional) de garantias que pos-
sibilitem a concessão do crédito com mais segurança, pelo pouco 
tempo de atividade da empresa, pela falta de histórico junto ao 
banco ou pela existência de negativação. Por outro lado, o SE-
BRAE também constatou que as negativas são baseadas em cri-
térios discriminatórios que analisam a “vulnerabilidade” na ge-
rência da empresa que solicita o financiamento. Ou seja, empre-
sas que são geridas por jovens, mulheres e negros costumam ter 
maior número de negativas dos bancos do que a média geral. 
Além disso, o SEBRAE constatou que os Microempreendedores 
Individuais, pelo tamanho pequeno do negócio, também rece-
bem maior negativa do que a média geral.60 

Pesquisa realizada pela fintech Neon em parceria com o 
venture capital americano Flourish, também demonstra que os 
programas lançados pelo governo federal não se mostraram 

 
59 Mais de 80% dos MEI relatam queda no faturamento, aponta Sebrae. Diário do 
Comércio, 2021. Disponível em: <https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/mais-
de-80-dos-mei-relatam-queda-no-faturamento-aponta-sebrae> Acesso em: 31 jul. 
2021. 
60 SEBRAE. Como levar crédito aos pequenos negócios. Observatório MPE, 2020, 
ed. 30. Disponível em: <https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUI-
VOS_CHRO-
NUS/bds/bds.nsf/78686c145601eb642aabbd979123af02/$File/30340.pdf> Acesso 
em 12 ago 2021. 
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eficazes no ano de 2020 para atender às necessidades dos Mi-
croempreendedores Individuais, cuja grande maioria se sente de-
samparada e entende que as propostas públicas estão distantes 
da realidade.61 A pesquisa demonstra que a renda do MEI dimi-
nuiu em mais da metade por causa da pandemia. 

O CEO da Trevisan Escola de Negócios, VanDick Sil-
veira afirma que os Microempreendedores Individuais tiveram 
sua renda recuada no equivalente a dez anos, enquanto que os 
preços do mercado continuam os mesmos, o que impacta forte-
mente no consumo. A dificuldade enfrentada pelo MEI até o mo-
mento é alarmante, pois a pesquisa da Neon demonstra que a 
diminuição na renda tem feito com que mais da metade dos Mi-
croempreendedores Individuais cortem despesas em alimenta-
ção pessoal para sobreviver à crise.  

Estudo realizado pelo InfoMoney através da análise de 
estatísticas divulgadas pelo SEBRAE e FGV, demonstra que os 
programas de crédito ofertados em 2020 suprem apenas 6% da 
necessidade de crédito das pequenas empresas.62 O SEBRAE 
afirma que apesar dos programas de governo, o número de pe-
quenas empresas que tomaram empréstimos bancários aumentou 
apenas 1% comparado a 2019 e as concessões dos novos créditos 
se concentraram nas Empresas de Pequeno Porte.63  

O presidente do SEBRAE, Carlos Melles, ao analisar o 
ano de 2020 declara que apesar da expansão dos financiamentos 

 
61 Crise da covid 19 coloca em risco sobrevivência do MEI. Diário do Comércio, 
2020. Disponível em: <https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/crise-da-covid-
19-coloca-em-risco-sobrevivencia-do-mei>  Acesso em 12 ago. 2021. 
62 YAZBEK, Priscila. Pronampe e outros programas cobrem só 6% do crédito que 

pequenas empresas precisam em 2020. InfoMoney, 2020. Disponível em: 
<https://www.infomoney.com.br/negocios/pronampe-e-outros-programas-cobrem-
so-6-do-credito-que-pequenas-empresas-precisam-em-2020/> Acesso em: 31 jul. 
2021. 
63 Pesquisa do Sebrae mostra que em 2020 dobrou a demanda por crédito nos peque-
nos negócios. Agência Sebrae, 2021. Disponível em: <https://www.agenciase-
brae.com.br/sites/asn/uf/NA/pesquisa-do-sebrae-mostra-que-em-2020-dobrou-a-de-
manda-por-credito-nos-pequenos-negocios,dd46f166f9817710Vgn-
VCM1000004c00210aRCRD> Acesso em: 31 jul. 2021. 
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no comparativo a anos anteriores, a concessão de crédito conti-
nuou concentrada nas médias e grandes empresas e por este mo-
tivo é importante o governo e o Congresso Nacional, daqui em 
diante, empenharem-se no desenvolvimento de políticas públi-
cas que atendam melhor aos pequenos negócios, em especial aos 
Microempreendedores Individuais.64 

Decerto, o entusiasmo do governo na criação da ESC em 
2019 não foi arrastado para 2020, ficando o negócio e o sistema 
de microcrédito escondido em meio à divulgação dos programas 
de crédito emergenciais ofertados, que não eram suficientes para 
contemplar a principal categoria empresarial do país, o Mi-
croempreendedor Individual, além de também não terem se 
mostrado eficazes aos pequenos negócios em geral. Para o MEI, 
investir na divulgação e ampliação da Empresa Simples de Cré-
dito como uma opção de acesso a recursos pode ser primordial 
no enfrentamento dos efeitos da pandemia daqui para frente. 

Para o SEBRAE, a pandemia vivenciada até o momento 
evidenciou a necessidade de ampliar os agentes de concessão de 
crédito para além das instituições bancárias, aproximando os 
fornecedores de crédito dos clientes:  

O período da pandemia deixou mais evidente a grande dificul-
dade dos pequenos negócios em se financiar por meio do mer-
cado de crédito e a necessidade de ampliar a quantidade de 
agentes fornecedores de crédito e outros serviços financeiros, 
sendo de fundamental importância para o desenvolvimento 
econômico do país. Acreditamos que, como ficou evidenciado 
nesse período, a maior participação de instituições financeiras 
não bancárias (como as cooperativas de crédito, sociedades de 
crédito direto, fintechs, entre outras), com maior inserção digi-
tal, maior proximidade dos clientes, assistência e orientação 
para o crédito, ainda tem muito espaço para crescimento entre 

 
64 MELLES, Carlos. Crédito e capacitação: instrumentos essenciais para a sobrevi-
vência das empresas. Agência Sebrae, 2021. Disponível em: <https://www.agenciase-
brae.com.br/sites/asn/uf/NA/credito-e-capacitacao-instrumentos-essenciais-para-a-
sobrevivencia-das-empresas,7c10fae00676a710VgnVCM100000d701210aRCRD> 
Acesso em 06 ago. 2021. 
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os pequenos negócios.65 
Diante dos dados até então colhidos na pandemia, fica 

evidente que nos próximos meses de enfrentamento o governo 
precisa voltar a atenção ao Microempreendedor Individual e aos 
sistemas de microcrédito, onde a ESC está inserida. Nos dados 
de 2021, é possível observar que a demanda por crédito pelos 
Microempreendedores Individuais aumentou, resultado da la-
cuna deixada em 2020.  

O momento de acertar as políticas de enfrentamento à 
pandemia é agora e urgente, uma vez que apesar da crise – ou 
por causa dela – o número de Microempreendedores Individuais 
abertos em 2020 superou em 3,21% o número de MEI abertos 
em 2019.66 Desde junho de 2020 o número de Microempreende-
dores Individuais no país vem aumentando, de forma que a aber-
tura de MEI superou os encerramentos ocorridos nesta categoria 
até agora. 

Segundo Carlos Melles, o aumento no desemprego pos-
sui relação direta com o aumento no número de Microempreen-
dedores Individuais: 

Muitas pessoas desempregadas viram no MEI uma oportuni-
dade para obter renda, e por isso, é tão importante que o Sebrae 
ajude na capacitação desse público e trabalhe também na ela-
boração de políticas públicas que facilitem o crédito e ampa-
rem esse público. 67 

De fato, essa correlação entre aumento no desemprego e 
 

65 SEBRAE. Crédito durante a pandemia. Observatório MPE, ed. 28, 2020.  Disponí-
vel em: <https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRO-
NUS/bds/bds.nsf/a7deb2d85bb16a3e84960f06674b8c4f/$File/19816.pdf> Acesso 
em: 06 ago. 2021. 
66 SEBRAE. Novos registros de MEI em tempos de crise. Observatório MPE, ed. 38, 
2020. Disponível em: <https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUI-
VOS_CHRO-
NUS/bds/bds.nsf/4f703979c57ca155f5ad0ae16d7bf693/$File/30579.pdf> Acesso 
em: 06 ago. 2021. 
67 Perda de faturamento atinge 82% de Microempreendedores Individuais. CNN Bra-
sil, 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/05/12/perda-
de-faturamento-atinge-82-de-microempreendedores-individuais> Acesso em: 07 ago. 
2021. 
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aumento no número de MEI é comprovada por pesquisas como 
a do Nubank68. A instituição acredita que a necessidade de ter 
outra fonte de renda e acesso a benefícios previdenciários pode 
ter levado muitas pessoas a se tornarem MEI. 

Em estudo sobre o ano de 2020, o SEBRAE aponta que 
houve um crescimento significativo no registro de MEI relativo 
a motoristas de aplicativos, fornecimento de marmitas, delivery 
e serviços de venda de bebidas.69 Portanto, observa-se que ape-
sar do desamparo nas políticas de crédito, para a população, a 
formalização de atividades através do MEI ainda se mostra boa 
alternativa para auferir renda ou complementá-la. Decerto, o em-
preendedorismo tem sido incentivado no país diante das altas ta-
xas de desemprego, o que reforça a importância de prover me-
lhores condições a esta categoria que proporciona a empregabi-
lidade de milhares de brasileiros. 

No primeiro bimestre de 2021, os pequenos negócios, se-
gundo o SEBRAE, foram responsáveis por 72,26% das vagas de 
emprego formais geradas no Brasil70 e, como sabido, o maior 
instrumento de redução do desemprego foi a criação do MEI. 
Assim, é imprescindível que a política econômica adotada daqui 
em diante, em que ainda convivemos com os impactos da pan-
demia, seja voltada aos pequenos negócios, especialmente ao 
MEI.  

Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, os 

 
68  O boom dos MEI na pandemia. Blog Nubank, 2021. Disponível em: 
<https://blog.nubank.com.br/data-nubank-boom-dos-meis-na-pandemia/> Acesso 
em: 14 ago. 2021. 
69 SEBRAE. Abertura de MEI em 2020. Observatório MPE, ed. 44, 2021. Disponível 
em: <https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRO-
NUS/bds/bds.nsf/eac8a92677aaaac4688bf022856ea533/$File/30585.pdf> Acesso 
em: 12 ago. 2021. 
70 Pequenos negócios foram os responsáveis por quase 70% dos empregos gerados em 
fevereiro. Agência Sebrae de Notícias, 2021. Disponível em: <http://www.agenciase-
brae.com.br/sites/asn/uf/NA/pequenos-negocios-foram-os-responsaveis-por-quase-
70-dos-empregos-gerados-em-fevereiro,c58565ccb01a8710Vgn-
VCM100000d701210aRCRD> Acesso em 12 ago. 2021. 
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Microempreendedores Individuais elencaram como principal 
medida de enfrentamento à pandemia que desejavam ver em 
2021 a expansão das linhas de crédito (41%) e ao lado disso, a 
extensão do Auxílio Emergencial (36%)71.  

Ciente das dificuldades enfrentadas pelos pequenos ne-
gócios na pandemia, o governo brasileiro lançou em julho de 
2021 novo programa econômico, qual seja, o Programa de Estí-
mulo ao Crédito (PEC), regulado pela Medida Provisória 
1.057/2021 que virou Lei apenas em dezembro de 2021. O pro-
grama é voltado exclusivamente ao Microempreendedor Indivi-
dual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e novamente a 
expectativa é de que as instituições bancárias se sintam estimu-
ladas a conceder os créditos a pequenos negócios.  

Contudo, o PEC não prevê carência, o prazo para paga-
mento é de 24 meses e não conta com qualquer garantia da 
União. Assim, os bancos poderão negociar livremente as taxas 
de juros a serem aplicadas nas operações. Como incentivo à ade-
são ao programa, concede-se aos bancos, por cinco anos, um cré-
dito presumido sobre certas operações de crédito, prejuízos fis-
cais ou perdas contábeis não dedutíveis na apuração do Imposto 
de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL).   

Ocorre que consoante amplamente demonstrado pelos 
dados colhidos até então na pandemia, os programas que envol-
vem instituições bancárias não costumam ser bons aos pequenos 
negócios, especialmente ao Microempreendedor Individual. As-
sim, apesar da nova aposta do governo, provavelmente a conces-
são de crédito ao MEI permanecerá difícil. 

Consoante defende Carlos Melles, a ampliação e simpli-
ficação do crédito é fundamental durante a pandemia e será 
ainda mais fundamental aos pequenos negócios no período pós-

 
71 Impacto da pandemia de coronavírus nos Pequenos Negócios.  FGV Projetos, 10ª 
ed, 2021. Disponível em: <https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/im-
pacto-coronavirus-nas-mpe-10aedicao_diretoria-v4.pdf> Acesso em 12 ago. 2021. 
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pandemia, para retomada das atividades: 
Entendemos que a ampliação e simplificação do crédito é ta-
refa fundamental nesse momento, em que ainda convivemos 
com as necessárias medidas de segurança sanitária, mas será 
ainda mais importante para o país no período pós-pandemia. 
Quando os donos de pequenos negócios retomarem as ativida-
des normais, com a vacinação de todos os brasileiros, eles pre-
cisarão de crédito para equilibrar o caixa e para poderem inves-
tir em melhorias que possibilitem o aumento da produtividade 
e competitividade. O desafio tem o tamanho da nossa burocra-
cia, mas sabemos que com trabalho e união de todos os agentes 
– públicos e privados – ele poderá ser superado.72 

Quando da criação da ESC, ficou constatado por especi-
alistas que o negócio tem potencial de injetar bilhões na econo-
mia, sem qualquer utilização de recursos públicos. A proposta 
da Empresa Simples de Crédito é justamente o que faltou no en-
frentamento da pandemia até agora e o que precisa daqui em di-
ante, ou seja, aproximar o crédito dos clientes, fornecer micro-
créditos, sem muitas exigências, garantias ou taxas de juros al-
tas, principalmente voltado a Microempreendedores Individuais 
e Microempresas. 

Portanto, apesar da Empresa Simples de Crédito não ter 
conseguido prestar o auxílio necessário ao Microempreendedor 
Individual durante os meses da pandemia que se passaram até 
agora, o negócio ainda se mostra como uma das melhores alter-
nativas ao MEI para superar os próximos meses de pandemia e 
no pós-pandemia. Isto porque, consoante dados demonstrados 
no trabalho, constata-se que o MEI não se encaixa no sistema 
bancário de concessão ao crédito, apesar dos diversos incenti-
vos, e as demais fontes de financiamento secaram durante a pan-
demia, sendo imprescindível impulsionar o aumento na procura 
de instituições financeiras de concessão de crédito não-

 
72 O Brasil precisa de mais crédito e precisa agora. Agência Sebrae, 2021. Disponível 
em: <https://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/o-brasil-precisa-de-mais-
credito-e-precisa-agora,d6cf51a2a6d8a710VgnVCM100000d701210aRCRD> 
Acesso em 15 jul. 2021. 
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bancárias, dentre as quais se destaca a ESC. 
 

5. CONCLUSÃO 
 
Pelo que foi demonstrado no trabalho, a Empresa Sim-

ples de Crédito ainda não alcançou as expectativas de desburo-
cratização do crédito aos Microempreendedores Individuais, que 
continuam com grande dificuldade no acesso a recursos. Apesar 
de ter se difundido mais rápido do que o esperado no ano de 
2019, foi observada uma diminuição significativa no ritmo de 
crescimento das ESCs a partir de 2020. 

Este freio na expansão da atividade pode ser explicado 
pelo advento da pandemia, que trouxe uma atmosfera de cautela 
no ramo dos negócios. No entanto, com a demanda por crédito 
aumentando, esperava-se que a ESC continuasse o crescimento 
visto em 2019, o que não ocorreu.  

Especialistas apontam como uma das causas para a dimi-
nuição na abertura de ESCs as limitações existentes na própria 
legislação que a regulamenta. A Lei Complementar 167/2019 
impõe uma rígida limitação territorial, na qual a ESC tem sua 
atividade restrita ao município em que tem sede e municípios 
limítrofes. Trata-se de grande desvantagem, uma vez que em 
tempos de tecnologia, é possível prestar serviços em diversos 
estados sem muito custo. Assim, a limitação territorial torna a 
ESC menos atrativa aos empreendedores, pois outros negócios, 
como as factorings, não têm essa limitação.  

Também são vistas como uma das principais desvanta-
gens da ESC a impossibilidade de adesão ao Simples Nacional; 
impossibilidade de ter como sócio pessoa jurídica e a limitação 
de que o valor total das operações não poderá ser superior ao 
capital integralizado. 

Outro fator que contribuiu para o freio na expansão da 
ESC foi a concentração dos esforços governamentais em progra-
mas de concessão de crédito emergenciais feitos em parceria 
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com instituições bancárias, o que deixou o sistema de microcré-
dito em segundo plano. Por outro lado, pesquisa do SEBRAE 
relativa ao ano de 2020, aponta que 91% dos pequenos empre-
sários desconheciam a ESC como opção de acesso a crédito, per-
centual expressivo que demonstra a pouca divulgação do negó-
cio. 

Além do desconhecimento da ESC, dados mostram que 
durante a pandemia houve uma forte contração das fontes mais 
comuns de financiamento utilizadas pelos Microempreendedo-
res Individuais, a exemplo da negociação de prazos com forne-
cedores, que caiu de 47% para 24%, utilização do cheque pré-
datado (de 22% para 8%) e utilização de cheque especial (de 
19% para 9%). 

A ausência da ESC e o esgotamento das fontes de finan-
ciamento não-bancárias fizeram com que os Microempreende-
dores Individuais recorressem aos programas de governo para 
conseguir os recursos necessários à sobrevivência durante a pan-
demia, os quais foram amplamente divulgados. No entanto, so-
mente 16,8% dos Microempreendedores Individuais consegui-
ram acesso a créditos através dos bancos e dados mostram que 
de todos os recursos concedidos pelo Sistema Financeiro Naci-
onal em 2020, somente 0,9% foi destinado ao MEI. Este último 
percentual é igual ao resultado obtido em 2019, comprovando-
se que apesar dos programas de governo, não houve aumento no 
acesso a crédito pela categoria em 2020.  

Ficou constatado que mesmo com incentivos governa-
mentais, os bancos continuaram com exigências incompatíveis 
com a simplicidade do Microempreendedor Individual, desti-
nando a maior parte dos recursos às médias e grandes empresas 
(80%). Além disso, dos 20% do crédito concedido aos pequenos 
empresários, 15,8% foi destinado às Empresas de Pequeno 
Porte. 

Portanto, até o momento, o MEI é a categoria mais pre-
judicada pela pandemia, pois além da vulnerabilidade existente 
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devido ao seu pequeno porte econômico e estrutura simples, fi-
cou desamparado pelas políticas econômicas do governo e tam-
bém não se utilizou da ESC como opção de acesso a crédito, haja 
vista o amplo desconhecimento do negócio no país. 

Assim, a ESC ainda não contribuiu como o esperado para 
desburocratizar o crédito, mas tendo em vista a continuação da 
pandemia e a incompatibilidade do MEI com o sistema bancário, 
ainda se mostra como importante opção para preservar a catego-
ria, que apesar de todos os negócios fechados em virtude da 
crise, ainda demonstra, desde junho de 2020, crescimento no nú-
mero de empreendedores registrados.  

É necessário que daqui em diante o governo proceda com 
alterações nas medidas de enfrentamento à pandemia, voltando 
as atenções ao Microempreendedor Individual que vem enca-
rando sérias dificuldades na obtenção de crédito, mas se reafir-
mou como uma das principais formas de diminuir o desemprego 
no país e recuperar a média da renda familiar. 

Para isso, é imprescindível que o sistema de microcrédito 
seja retirado do segundo plano, para também torná-lo uma das 
principais medidas governamentais de enfrentamento à crise, o 
que contemplará não só o MEI, como também as Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, que continuam sendo pouco am-
paradas pelos bancos. Imediatamente, é preciso investir na di-
vulgação da ESC como opção de acesso a recursos, o que pode 
ser feito com a ajuda do SEBRAE, em escala nacional. 

Além disso, para alcançar o enorme potencial que possui, 
a ESC precisa retomar sua expansão, o que pode ser impulsio-
nado através de mudanças na Lei Complementar 167/2019, reti-
rando algumas limitações que estão sendo reivindicadas pelos 
empreendedores. 

Por outro lado, a fim de melhorar o percentual de capta-
ção de crédito pelos Microempreendedores Individuais perante 
as instituições bancárias, o governo pode se utilizar de políticas 
públicas que viabilizem este acesso, como a adoção de novo 
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sistema de avaliação de risco para a categoria. Deve-se incenti-
var que a concessão dos empréstimos seja feita com base nas 
possibilidades de sucesso/sobrevivência dos empreendimentos e 
não com base em histórico de relacionamento com a instituição 
ou análise do patrimônio, que são quase sempre inexistentes en-
tre os MEI. 

Assim, a análise de risco deve ser baseada nas capacida-
des gerenciais, qualificação dos empreendedores, existência de 
planos de negócios sustentáveis, o impacto social e econômico 
que é/será causado pelo empreendimento, o grau de inovação 
atrelado, entre outros critérios independentes do histórico de re-
lacionamento ou patrimônio. 

Não somente, é possível a adoção de políticas de crédito 
que sejam instrumento de redução nas desigualdades, com foco 
naqueles empreendedores que possuem histórico de dificuldades 
no acesso a recursos, como os empreendimentos muito pequenos 
(MEI) e/ou  aqueles encabeçados por mulheres, pessoas negras 
e pessoas muito jovens. Como exemplo do que pode ser adotado, 
está o Fundo Público, as linhas de financiamento para calamida-
des públicas adotadas nos Estados Unidos da América (EUA), 
em vigor neste período de pandemia, ou crédito subsidiado para 
pequenos negócios, amplamente utilizado durante a formação da 
União Europeia para redução de desigualdades. 

Caso o governo tome essas medidas, a tendência é que as 
Empresas Simples de Crédito voltem a crescer, haja diminuição 
nas negativas de empréstimo pelas instituições bancárias e o 
consequente aumento no acesso dos Microempreendedores In-
dividuais a recursos, ampliando a taxa de sobrevivência desta 
categoria tão importante ao país. Decerto, o acesso a crédito pelo 
Microempreendedor Individual é indispensável para garantir o 
crescimento econômico e social do Brasil, seja enquanto durar a 
pandemia, como também no período pós-pandemia, em que será 
necessário para retomada total das atividades. 
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