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Por que é tão difícil 
o crédito para 

pequenas empresas?

O crédito 
empresarial 
exerce um papel 
fundamental para o 
desenvolvimento do 
ambiente de negócios 
de um país

Por meio desse pro-
cesso, organizações 
de todos os portes 

podem investir em suas 
estratégias de expansão, 
fortalecer suas equipes, 
impulsionar movimentos de 
digitalização, de aquisição 
de maquinário e, inclusive, 
reforçar seus caixas, se 
preparando para eventuais 
intempéries do mercado ou 
momentos de maior deman-
da de capital de giro.

Dito isso, analisando o 
cenário geral do crédito 
no Brasil, é inegável que 
negócios de pequeno porte 
enfrentam uma dificuldade 
considerável em ter acesso 
a empréstimos de qualida-
de e com condições que se 
adequem ao perfil financei-
ro da empresa. Sobre esse 
ponto, um estudo recente 
da FGV, apontou que a 
demanda por crédito dos 
Micro e Pequenos Negócios 
superou a oferta disponível 
nos bancos em R$ 166 bi-
lhões ao longo de 2021.

O estudo ressaltou ainda 
que a entrada de fintechs 
no sistema financeiro, com 
ofertas de linhas de crédito 
compatíveis com a realida-
de das pequenas empresas, 
embora seja um norte inte-
ressante de transformação 
do mercado, ainda não 
responde à alta demanda 
por crédito das MPEs. Tal 
realidade é especialmente 
alarmante no Brasil. 

O professor da USP e 
da FIA, Paulo Feldmann, 
destaca que mesmo com 
os incentivos governamen-
tais e com a consolidação 
do Pronampe, os grandes 
bancos ainda têm resis-
tência em liberar linhas de 
crédito para as pequenas 
empresas. Em parte, esse 
contexto se explica pela 
dificuldade das MPEs em 
apresentar garantias de 
alta liquidez ou mesmo por 
possuírem um baixo score 
de crédito. Organizações 
financeiras atribuem um 
potencial para a tomada de 
crédito das MPEs.

Em outras palavras, es-
tamos falando de um am-
biente desafiador e que se 
retroalimenta. Sem capital 
para poder investir em 
crescimento e robustez 
financeira, os pequenos 
negócios acabam por limi-
tar suas ambições de longo 
prazo e permanecem em 
uma faixa de mercado que 
não atrai o interesse dos 
grandes bancos. Mas esse é 
um panorama que precisa 
ser transformado. 

Afinal de contas, estamos 
falando de um volume de 
empresas que, segundo o 
Ministério da Economia, 
corresponde a 99% de to-
dos os empreendimentos, 
respondem por 30% de 
tudo que é produzido e  
geram 55% dos empregos 
no território nacional. 

Tal transformação cul-
tural pode ser conduzida 
a partir do conceito de 
intermediação de crédito e 
do trabalho de especialistas 
que poderão apoiá-los no 
processo de mapeamento 
de instituições bancárias, 
desenhando estratégias de 
negociação com os bancos 
e match de condições de 
pagamento das linhas de 
crédito (taxas, prazos e 
juros) que dialogam com o 
real perfil das MPEs.

Sem dúvida, estamos 
falando de uma tendência 
que não será estruturada 
do dia para a noite, mas 
que deve avançar de modo 
expressivo ao longo dos 
próximos anos. Sobretudo 
mediante o processo de 
fragmentação do sistema 
financeiro, que abre mais 
portas para que pequenas 
empresas usufruam dos 
benefícios que o crédito 
oferece.

Para tanto, é preciso 
que as empresas encarem 
o crédito como uma fer-
ramenta de sustentabili-
dade financeira, evitando 
imediatismos e má gestão 
dos negócios. Necessitam 
abraçar oportunidades 
que, de fato, contribuam 
para o crescimento de suas 
organizações e que, como 
vimos, isso gera um ciclo 
virtuoso que é crucial para 
o desenvolvimento econô-
mico do país.

(*) - Especialista em crédito 
empresarial, é fundador e CEO da 
Loara, referência em crédito para 

empresas (www.loara.com.br).

Adilson Seixas (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LuIS GuILhERmE DA SILVA RAbELO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/11/1998, auxiliar de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Luis Carlos Rabelo e de Gleiciene Maria da Silva; A preten-
dente: SuELEn CRISTInA GOnçALVES DE ARAujO, brasileira, solteira, nascida 
aos 10/05/1999, estagiária, natural de Jandira - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Anderson de Araujo e de Aline de Souza Gonçalves.

O pretendente: mARCOS VInICIuS VITAL, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/06/1993, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Central de Minas - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Edvaldo Vital José e de Siléia Medeiros Bernardino da Silva; 
A pretendente: CAROLInA FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
29/07/1993, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Eunizete Ferreira da Silva.

O pretendente: DALISSOn ALVES DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/10/2000, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Gildasio Souza dos Santos e de Francileide Mendes Alves; A pretendente: 
GRAzIELE PEDROSO SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 22/10/1995, balconista, 
natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Silvaldo Silva Matos e de Ivonete Nascimento Pedroso.

O pretendente: jOSEILSOn ARARunA ROquE, brasileiro, viúvo, nascido aos 
20/04/1973, zelador, natural de Agrestina - PE, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Geraldo Antonio Roque e de Maria Celeste Araruna Roque; A pretendente: 
RAImunDA SILVA DE mOuRA, brasileira, divorciada, nascida aos 09/11/1980, auxiliar 
de cabeleireira, natural de Surubim - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Lima de Moura e de Luzinete Maria da Silva.

O pretendente: YGOR hEnRIquE PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/10/1995, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Valdivino Rodrigues Pereira e de Angela Henriques Pereira; A pretendente: 
GAbRIELA mEnDES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 26/10/1996, 
auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Damião Reginaldo de Oliveira e de Joventina Barbosa Mendes de Oliveira.

O pretendente: SéRGIO PEREIRA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/01/1990, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Daniel Pereira de Lima e de Zelia Barbosa dos Santos; A pretendente: 
DEbORA LOhAnE SILVA RAmOS, brasileira, solteira, nascida aos 22/12/1998, re-
cepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Jose Geraldo Ramos Lopes e de Quiteria Gomes da Silva.

O pretendente: ADILSOn ALVES COSTA, brasileiro, divorciado, nascido aos 27/04/1973, 
metroviário, natural de Japurá - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Francisco 
Alves Costa e de Vitoria Silva da Costa; A pretendente: EDnA DA SILVA TEIxEIRA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 11/03/1975, agente comunitária de saúde, natural de Campo Mourão - 
PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ary Teixeira e de Tereza da Silva Teixeira.

O pretendente: RAFAEL AnTOnIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/03/1991, balanceador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Ricardo Antonio da Silva e de Maria Anunciada da Silva; A pretendente: 
EVELLYn SILVA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 07/05/1999, operadora de 
caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Joilson Justiniano dos Santos e de Eliene Maria da Silva.

O pretendente: AnTOnIO GILSOn mOuRA DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/10/1986, corretor, natural de Itapajé - CE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Manoel Etelvino de Sousa e de Rosilene Moura de Sousa; A pretendente: 
AmAnDA RODRIGuES LOuREnçO, brasileira, solteira, nascida aos 11/08/1996, 
produtora de televisão, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Alexandre Rodrigues Lourenço e de Rosangela Rodrigues da Silva.

O pretendente: CARLOS AnTOnIO DE OLIVEIRA SILVA, nascido em Crato, CE, no dia 
(02/08/1976), profissão corretor de imovéis, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Agostinho da Silva e de Maria Rosalia 
de Oliveira Silva. A pretendente: ALESSAnDRA DE ROGATIS, nascida nesta Capital, 
Perdizes, SP, no dia (23/12/1975), profissão jornalista, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Vicente de Assis de Rogatis 
e de Vera Lucia de Rogatis.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS nATuRAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CAIquE DOS SAnTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
assistente jurídico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/10/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mauricio dos Santos 
Oliveira e de Lêa Katya Ribeiro Oliveira. A pretendente: nATÁLIA bELETATI DE LImA, 
de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (11/06/1991), residente e domi ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Raul Rodrigues de Lima e de Jane Dirce Beletati.

O pretendente: DAnIEL APARECIDO FILhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/05/2000, alimentador de linha de produção, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Sueli Aparecida Filho; A pretendente: LAíS ALVES 
DE mORAIS, brasileira, solteira, nascida aos 21/03/2002, do lar, natural de Valença do 
Piauí - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Nonato de Morais 
e de Lucimar Alves de Araujo.

O pretendente: ROGERIO DA SILVA PImEnTA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
11/11/1974, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Evaldo Alves Pimenta e de Silvia da Silva Pimenta; A pretendente: REGIAnE 
APARECIDA bRESSAn, brasileira, solteira, nascida aos 06/09/1974, administradora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Osvaldo 
Bressan e de Maria Ana Bressan.

O pretendente: RAFAEL SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/12/1982, motorista rodoviário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Fausto Soares da Silva e de Elizabete Delfino Godinho 
da Silva; A pretendente: CLEIDE jéSSICA SOuzA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/01/1990, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Claudio da Silva e de Cristina Aparecida 
Souza de Oliveira.

O pretendente: DIEGO mOnTEIRO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/04/1999, cobrador de transporte coletivo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Odair Brito Santos e de Odete Costa Monteiro; A 
pretendente: IzAbELLY ADRIAnnE PRADO SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
17/09/1996, babá, natural de São Luís - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Ronaldo Adriano Fonseca Santos e de Jobethiane de Souza Prado.

O pretendente: RObERTO DO nASCImEnTO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 07/11/1964, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Aristoteles Borges de Oliveira e de Izabel do Nascimento; A 
pretendente: EVA DOS SAnTOS VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 04/11/1977, 
de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Geraldo Vieira Filho e de Julieta dos Santos Vieira.

O pretendente: huGO hEnRIquE SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/12/1990, 
engenheiro, natural de Teixeira de Freitas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Maria Geralda da Silva; A pretendente: ThATIAnE TEIxEIRA DOS SAnTOS, 
brasileira, divorciada, nascida aos 09/03/1994, professora, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sebastião Paulo Teixeira dos Santos 
e de Nara Monica de Morais Santos.

O pretendente: SALVADOR GOmES DA SILVA, brasileiro, nascido aos 15/12/1972, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Belo Jardim - PE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Manoel José da Silva e de Raimunda Gomes de Moraes; 
A pretendente: nEuSA mIRAnDA quEIROS, brasileira, solteira, nascida aos 
04/07/1969, de serviços domésticos, natural de Gentio do Ouro - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Otacilio da Silva Queiros e de Lindaura 
Silva Queiros.

O pretendente: DEnILSOn bATISTA DE REzEnDE, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/04/1975, natural de Inhapim - MG, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de João Paulo de Rezende e de Maria das Graças Batista Rezende; 
A pretendente: LuCImAR CASTRO ROChA, brasileira, solteira, nascida aos 
20/05/1975, supervisora administrativa, natural de Piripá - BA, residente e dom-
iciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Pereira da Rocha e de Ana Rosa 
Castro Rocha.

O pretendente: PAuLO TADEu DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 09/10/1960, 
aposentado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Jose Correia da Silva e de Ester Garcia; A pretendente: ELIzAnA DE FREITAS mELO, 
brasileira, divorciada, nascida aos 22/08/1971, cirurgiã-dentista, natural de São Simão, 
em Paranaiguara - GO, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jeronimo 
Francisco de Melo e de Elizabeth Ferreira de Melo.

márcio martin (*)

Seja para realizar tran-
sações de compra e 
venda, efetuar paga-

mentos, proteger os dados 
dos clientes, dar mais agili-
dade ao atendimento, pro-
mover produtos e serviços 
ou manter o funcionamento 
adequado das plataformas 
digitais das marcas, a adoção 
de ferramentas tecnológicas 
se tornou essencial para a 
prosperidade das empresas 
que atuam no segmento.

No contexto econômico, o 
e-commerce já representa 
20% de todo o faturamen-
to da indústria do varejo 
mundial, conforme estudo 
publicado pela Insider In-
telligence. A previsão para 
2022 é que o volume de ven-
das online ultrapasse pela 
primeira vez a casa dos US$ 
5 trilhões, com sólida taxa de 
crescimento de dois dígitos 
até 2025, o que deve injetar 
meio trilhão de dólares nessa 
conta a cada ano.

Neste sentido, as empresas 
brasileiras do segmento têm 
se movimentado rumo à digi-
talização de suas operações. 
Conforme levantamento 
realizado pela agência de 
inteligência de mercado 
Cortex, junto a mais de 233 
mil empresas do Brasil, as 
companhias varejistas foram 
as que mais investiram em 
tecnologia no ano passado.

Serviços de cloud, IoT, 
inteligência artificial, edge 
computing, marketing di-
gital, CRM, automação, 
segurança e plataformas 
de vendas online foram as 
soluções mais buscadas.

As companhias varejistas foram as que mais investiram em 
tecnologia no ano passado.

As ferramentas tecnológicas 
que têm transformado o varejo

O boom do comércio online verificado nos últimos dois anos, colocou a tecnologia no centro de qualquer 
estratégia ou modelo de negócio do setor de varejo

intenções de compra 
e padrões de consumo 
que contribuem para a 
criação de estratégias 
comerciais e abordagem 
digital dos clientes.

	 •	Automação/machine 
learning - Impacta di-
retamente os processos 
de armazenagem e dis-
tribuição dos produtos, 
com robôs tornando-os 
mais eficientes e menos 
onerosos.

	 •	Cloud services - Para 
otimizar os investimen-
tos, gerar escalabilidade 
e garantir performance 
da plataforma omni-
channel, a utilização de 
clouds públicas ou priva-
das pode ser a solução. 
Para tanto, é necessária 
uma gestão eficiente 
deste tipo de estratégia, 
no processo conhecido 
como “orquestração de 
nuvem”.

A tecnologia de ponta cola-
bora ainda com inteligência 
de dados para construir 
estratégias comerciais mais 
assertivas, bem como auxi-
lia na gestão de estoques, 
centros logísticos e de dis-
tribuição. Um background 
fundamental para que as 
companhias experimentem 
um rápido e exponencial 
crescimento das vendas, ga-
rantindo a longevidade dos 
negócios em um momento 
tão volátil do setor, onde os 
padrões de consumo podem 
mudar tão rapidamente.

(*) - évice-presidente Comercial, 
Soluções e marketing da 

green4T na América Latina 
(https://www.green4t.com/).
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Investimentos em inova-
ção nessa indústria também 
procuram capacitar o gestor 
do negócio na tomada de 
decisão e colaboram com a 
elaboração de estratégias de 
negócio mais bem-sucedi-
das, seja on ou offline, apoia-
das em análise de dados. 

Dentre as tecnologias mais 
utilizadas atualmente pela 
indústria do varejo mundial 
com este objetivo, estão:
	 •	IoT	(internet	das	coi-

sas) - Nas lojas físicas, 
ecossistemas de senso-
res inteligentes captu-
ram dados valiosos sobre 
o comportamento dos 
clientes, os corredores 
mais procurados, os pro-
dutos mais vendidos e o 
tempo de permanência 
do comprador em cada 
setor.

	 •	Edge computing - O 
processamento de da-
dos na borda e de forma 
distribuída é um dos 
maiores aliados da in-
dústria de varejo. Impul-

sionado pela inteligência 
artificial, o edge resolve 
questões importantes do 
negócio, como a agilida-
de na resposta ao cliente 
- já que analisa os dados 
localmente, eliminando 
grande parte da latência - 
e a segurança dos dados.

	 •	Data analytics - Um 
imenso big data é gera-
do a partir do emprego 
destes recursos tecnoló-
gicos, exigindo a adoção 
de softwares inteligentes 
para realizar a inte-
gração, consolidação, 
processamento e análise 
desses dados. A partir 
disso, com a definição 
de métricas e a distinção 
de comportamentos, é 
possível capacitar o ges-
tor da empresa a tomar 
decisões mais assertivas 
e qualificadas sobre o 
negócio.

	 •	Inteligência	artificial	
- O uso de algoritmos 
nos sites de e-commerce 
permite a detecção de 
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