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PROGRAMA SONHOS REAIS SERASA EXPERIAN - SAÚDE FINANCEIRA PARA MICROEMPREENDEDORES

Instituições que oferecem o serviço de microcrédito ao empreendedor:

Caixa Crescer Banco do Povo
Crédito Solidário Banco do Brasil

Telefone Passar os dados para a Aliança 
Empreendedora (assessor do 
curso).

(11) 4979-5219 – precisa 
falar que faz parte do projeto 
Crescer e Vencer da Aliança 
Empreendedora.

Não existe linha direta, somente 
via site ou agencia bancária.

Site http://www.caixacrescer.com.br/ http://www.bpcs.org.br/ http://www.bb.com.
br/portalbb/emp/mpe/
page47,108,7514,8,0,1,2.bb

Tipos de microcrédito que 
oferece?

Microcrédito Produtivo Orientado 
individual.

Microcrédito Produtivo Orientado 
individual ou para grupo 
solidário.

Microcrédito Produtivo Orientado 
individual.

Valor mínimo R$ 300,00. R$ 400,00. R$ 1.000,00.

Valor máximo R$ 15.000,00. R$ 20.000,00. R$ 4.000,00.

Número de parcelas De 4 a 18 parcelas. Até 18 parcelas. No máximo 12 parcelas.

Juros 2,95% ao mês. 3,9% ao mês. 2,95% ao mês.

Taxas Taxa de abertura de crédito de 
3% (cobrado a vista na hora da 
liberação do dinheiro).

Taxa de abertura de crédito 3%. Não tem.

Quais os pré-requisitos para 
acessar (precisa ter o negócio 

funcionando? Por quanto 
tempo?)

3 meses de experiência na 
atividade.

Negócio precisa estar em 
funcionamento a pelo menos 
6 meses. Atende São Paulo 
e Região Metropolitana em 
7 localidades: Jd Ângela, 
Diadema, Sto. André, Mauá, São 
Mateus e Guaianases.

Saldo devedor Inferior a 40 mil 
reais.

Tem carência? 35 a 45 dias. Não. Não.

Precisa ser formalizado? Não. Não. Não.

Pode ter negativado? Não para individuais.
Sim para grupos produtivos.

Depende do modelo de crédito, 
para crédito individual não 
pode ter nome sujo. Para 
grupo solidário é possível ter 
integrantes com nome sujo.

Não.

Precisa de avalista? Não. 
Sim para grupos produtivos.

Para grupo solidário não 
é necessário. Para crédito 
individual, especificamente para 
empreendedores atendidos pelo 
Crescer e Vencer, também não é 
necessário avalista.

Na maior parte das vezes sim, 
mas pode ser dispensado, 
dependendo do caso.

Precisa ter conta no banco 
correspondente?

Sim. Não. Sim, conta no banco há pelo 
menos 6 meses.

Observações Atende todo o Brasil. Prevê 
visita para comprovar existência 
do negócio. Pouco burocrático. 
Resposta rápida.

Pouco burocrático. Tem 
acompanhamento do agente 
de crédito, com orientações e 
acompanhamento durante o 
acesso ao crédito, possibilitando 
a melhoria dos controles 
financeiros do negócio, 
Processo bastante simplificado - 
em 4 dias úteis consegue.

Precisa de comprovação de 
renda.
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Banco Santander Banco Itaú
Telefone (11) 4004-3535 (11) 4004 1937 - SP 

(61) 3242-4001 - DF

Site https://www.santander.com.br/br/pessoa-
fisica/santander/creditos-e-financiamentos/
microcredito

https://www.itau.com.br/creditos-
financiamentos/microcredito/

Tipos de microcrédito que oferece? Microcrédito Produtivo Orientado. Microcrédito Produtivo Orientado individual 
ou para grupo solidário.

Valor mínimo R$ 500,00. R$ 400,00.

Valor máximo R$ 15.000,00. R$ 14.200,00.

Número de parcelas 4 a 12 parcelas. Até 7 parcelas para capital de giro.
Até 12 parcelas para ativo fixa.
Até 12 parcelas para reforma.
Até 12 parcelas para crédito misto.

Juros 2%. 3,99% ao mês.

Taxas Taxa de abertura de crédito de 3%. TAC de 3%.

Quais os pré-requisitos para acessar 
(precisa ter o negócio funcionando? Por 

quanto tempo?)

Ter no mínimo 6 meses de atividade. Precisa ter negócio funcionando há ao 
menos 1 ano.

Tem carência? Até 10 dias. Não.

Precisa ser formalizado? Não. Não.

Pode ter negativado? Para crédito individual não pode ter o nome 
sujo. No grupo solidário, até 2 pessoas 
podem ter, mas depende do caso.

Não.

Precisa de avalista? Para o crédito individual o avalista é 
necessário, mas quando o crédito é para 
grupo solidário, não precisa de avalista.

Não.

Precisa ter conta no banco correspondente? Não. Sim.

Observações Condições para São Paulo (Zona norte, 
leste, sul, e Paraisópolis), Rio de Janeiro e 
Nordeste.
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