ORIENTAÇÕES PARA O MICROCRÉDITO
O que é o Microcrédito?
Microcrédito Produtivo Orientado é um financiamento para micro e pequenos empreendedores, formais ou
informais, para que possam investir em seus negócios. O valor é limitado a R$ 21.000,00, mas, na primeira
operação somente pode ser financiado de R$500,00 até R$ 3.000,00.
O que é o Credibahia?
É um programa do Governo do Estado da Bahia, que é operado, em parceria, pela DESENBAHIA, a
Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda - SETRE, o SEBRAE e os municípios que aderem ao programa,
ofertando microcrédito.
QUEM PODE SOLICITAR O FINANCIAMENTO
Quem pode solicitar?
Empreendedores formais (Microempreendedor Individual - MEI) ou informais, maiores de 18 anos, cujo
negócio funcione há pelo menos 6 meses, e fature no máximo R$ 360.000,00 por ano.
Posso solicitar o crédito para abrir meu negócio?
Não. É necessário que o negócio esteja em funcionamento há pelo menos 6 meses, para ter acesso ao
crédito.
Sou MEI, posso solicitar o financiamento?
Sim, Microempreendedor Individual (MEI) pode solicitar o financiamento.
Tenho uma microempresa, posso solicitar o financiamento?
Sim, mas o crédito será feito em nome do empreendedor, pessoa física, e não da pessoa jurídica.
Tenho um negócio informal, posso solicitar o financiamento?
Sim, qualquer empreendedor informal pode ter acesso ao microcrédito.
ONDE SOLICITAR O FINANCIAMENTO
O que é o posto do Credibahia?
É o posto de atendimento do programa, gerenciado pelo município da sua cidade, onde pode ser feita a
solicitação do financiamento.
O que é um agente de crédito?
É a pessoa que irá atendê-lo no posto do Credibahia da sua cidade. O Agente de Crédito entenderá suas
necessidades, vai orientá-lo durante todo o processo de concessão de crédito e acompanhá-lo durante o
período de pagamento.
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Como faço para saber se na minha cidade tem posto Credibahia?
Consulte o site da Desenbahia (www.desenbahia.ba.gov.br/atendimento/microcredito-credibahia/) para
verificar se existe posto do Credibahia na sua cidade. Lá você vai encontrar também o endereço, telefone
e/ou e-mail do posto.
Há posto do Credibahia em Salvador?
Sim, o posto funciona no SINEBAHIA; porém, a pandemia pode causar interrupção temporária de
atendimento.
O posto da minha cidade está fechado por causa da pandemia, como faço?
Fique atento às regras de restrições do seu município. Você pode tentar o contato por telefone ou e-mail,
mas provavelmente terá que aguardar a reabertura.
Na minha cidade não há posto Credibahia, como faço?
O Credibahia tem postos atualmente em mais de 150 municípios. Para que sua cidade tenha um posto, o
município precisa formalizar o interesse em aderir ao programa.
Posso fazer solicitação pela internet?
No momento não. Os financiamentos são feitos através dos agentes de crédito, que precisam coletar
informações socioeconômicas e avaliar o seu negócio.
COMO SOLICITAR O FINANCIAMENTO
Qual o valor que posso solicitar?
Na primeira operação você pode solicitar até R$ 3.000,00. Nas renovações, o valor pode aumentar
gradativamente até atingir o limite máximo de R$ 21.000,00.
Como obtenho este financiamento?
Basta ir a um posto do Credibahia descrever para o agente de crédito qual é o seu negócio, para que precisa
do crédito e indicar seu avalista. Seus documentos e seu pedido de financiamento serão analisados e, caso
aprovado seu crédito, você e seu avalista serão convidados a assinar o contrato, e, em seguida, haverá
liberação dos recursos.
O que é um avalista?
Avalista é quem vai garantir a sua operação (antigo fiador). O avalista assina como corresponsável.
Quais os documentos necessários?
Documento de Identidade com foto (RG, CNH, CTPS etc.), CPF e comprovante de residência (conta de
luz, telefone, água etc.). Quem é formalizado também precisa apresentar o Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral na Receita Federal, que pode ser consultado no link:
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
O agente de crédito pode solicitar documentos adicionais, tais como licença da Prefeitura e orçamentos, a
depender do negócio e do objetivo do financiamento. Solicitará também o preenchimento de alguns
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formulários, a exemplo da Declaração de Pessoa Exposta Politicamente - PEP. A consulta ao SPC é feita
pelo agente em alguns postos e em outros será solicitada a você.
Posso pegar o financiamento se estiver com restrições cadastrais ( SPC/SERASA)?
Infelizmente não. Nem você nem o avalista podem estar com restrições cadastrais.
Quem pode ser meu avalista?
O aval pode ser individual ou solidário.
• O aval individual pode ser dado por qualquer pessoa que você conheça, que possa comprovar a
renda necessária para pagar as parcelas do financiamento. É necessário que o valor da parcela não
seja maior do que 50% da renda liquida mensal do avalista.
• O aval solidário é quando vários tomadores de crédito formam um grupo, e cada um assina como
avalista do outro, sendo responsáveis pelo valor total do débito do grupo.
Quais os documentos exigidos para o avalista?
São os mesmos do solicitante: documento de Identidade com foto (RG, CNH, CTPS etc.), CPF e
comprovante de residência (conta de luz, telefone, água etc.), além do comprovante de renda (contracheque
ou última declaração do imposto de renda).
O avalista também preencherá o formulário de Declaração de PEP e precisa responder o levantamento
socioeconômico junto com você. A consulta ao SPC é feita pelo agente em alguns postos e em outros é
solicitada ao avalista.
Preciso apresentar alguma garantia?
O avalista já é o garantidor da operação.
Quando recebo o dinheiro?
Quando a documentação estiver toda correta e após contrato assinado, o dinheiro será liberado em até 5
dias úteis, depois da aprovação do crédito.
Como recebo o dinheiro?
O dinheiro será liberado em conta corrente do Banco do Brasil, do Bradesco, ou ainda, pode ser sacado em
agência do Bradesco.
Posso pagar minhas contas pessoais ou fazer obra na minha casa com esse dinheiro?
Não. Estes recursos são destinados para seu negócio, como por exemplo, aquisição de mercadorias para
revenda, aquisição de matérias-primas para produção, aquisição de equipamentos para seu negócio,
pagamento do salário dos empregados ou de contas vencidas do negócio.
COMO PAGAR O FINANCIAMENTO
Qual o valor que terei que pagar?
O Agente de Crédito fará a simulação do financiamento para você.
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Quando começo a pagar?
A carência é de até 6 meses, ou seja, você pode começar a pagar 6 meses depois que receber o dinheiro.
Por quanto tempo tenho que pagar?
O empréstimo pode ser pago em até 24 parcelas (quando não há carência). O período de carência reduz o
número de parcelas. Por exemplo, quando for escolhida a opção de carência de 6 meses, o empréstimo
deverá ser pago em 18 parcelas.
Posso escolher o dia do mês para efetuar o pagamento das parcelas do financiamento?
Sim. Você pode escolher entre os dias 5, 10, 15, 20 ou 25 de cada mês, lembrando que, após a liberação do
financiamento, não é possível alterar a data de vencimento das parcelas.
Como faço para pagar o financiamento?
Após a liberação do crédito, você receberá do agente de crédito todos os boletos. Também pode emiti-los
pelo aplicativo (App Desenbahia, pode ser baixado no Google Play, para Android, ou na Apple Store para
Iphone) ou no site:
https://wwws.desenbahia.ba.gov.br/extranet/sistemas/microcredito/acesso_por_questoes.asp
E a qualquer momento, se tiver dificuldade, entre em contato com o agente de crédito.
Ao quitar um financiamento, posso pegar outro imediatamente?
Sim. Você pode solicitar outro financiamento após a quitação do anterior. O limite do crédito pode
aumentar, de acordo com seu histórico de pagamento das parcelas. Você pode inclusive quitar o contrato
antecipadamente, mas neste caso, você só terá acesso a novo limite de crédito se passou pelo menos metade
do prazo do financiamento.
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